
 

 

 

 

الديباج الوضي : الكتاب 
اإلماـ المؤيد باهلل يحيى بف حمزة بف إبراىيـ بف عمي الحسيني المتوفى : المؤلؼ 

  ىػ749سنة 

وجوابو؛ ىو أف القضاء لما كاف عبارة عف الفراغ وليس مختصًا باألفعاؿ، بؿ كما يكوف في األفعاؿ 
يكوف في غيرىا، فإنو كما يقضي الخمؽ ويفرغ منو، فيو يقضي األمر مف ىذا ويعممو، فؤلجؿ ىذا 
خصَّ القضاء باألمر لما كاف عامًا في األفعاؿ و في غيرىا، وأما القدر فيو التقديرواإلحكاـ، وىو 

ما أف يكوف  (1)إنما يختص باألفعاؿ ال غير؛ ألف اإلحكاـ إنما يكوف إما بتأليؼ وانتظاـ عجيب، وا 
بمطابقة المنافع وىذا كمو مختص باألفعاؿ، فبل جـر خص التقدير باألفعاؿ والقضاء باألمرعمى 

. اإلطبلؽ لما ذكرناه
أي أحمده عمى ما قّدر لي مف البموى بعبلجكـ، وامتحاني بتدبيركـ والوالية : (وعمى ابتبلئي بكـ)

. عميكـ
. يعني بذلؾ أىؿ العراؽ مف البصرة والكوفة(: الفرقة (2)أيتيا)
بمغ مف حاليا أنيا إذا ُأِمَرْت بشيء مف األوامر الدينية لـ تفعؿ ما يريده : (الت ي إذا ُأِمَرْت لـ ُتِطعْ )

( 3)اآلمر ليا، والمتولي عمييا، وىذا عمى رواية بناء الفعؿ لما لـ يسـ فاعمو والتاء لمتأنيث، فإف كاف
. التاء فاعمو فيو يعنى بيا نفسو

ذا دعوت) . ناديتيا إلى ما ينجييا مف األمور: (وا 
. دعائي وال سمعت ندائي: (لـ تجب)
تـ وأجمَّتـ: اإلمياؿ: (إف أميمتـ) . التؤدة واإلنظار، أي إذا أخرَّ
. ((مف طمب ما ال يعنيو فاتو ما يعنيو)): فيما ال يمزمكـ الخوض فيو، وفي الحديث: (خضتـ)
ف حوربتـ) . عميكـ نيار الحرب مف كؿ جانب(4)شّنت عميكـ الغارات مف جيات شتى، وتمظت: (وا 
ما صرختـ مف قوليـ: وىي (5)إما جبنتـ مف الخورة: (ُخرتـ) خارالعجؿ فمو خوار أي : الجبف، وا 

. صياح
 __________

. األفعاؿ(: أ)في  (1)
. أييا(: أ)في  (2)
. كانت(: ب)في  (3)
(. ب)وتطمب، وىو غامض، وما أثبتو مف (: أ)في  (4)
 .مف الخور وىو الجبف(: ب)في  (5)
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ف اجتمع الناس عمى اإلماـ) بإعطائو البيعة وبذليـ لو السمع والطاعة مف جية أنفسيـ، (: (1)وا 
. باالنقياد ألمره ، واال حتكاـ لحكمو

. ليس صالحًا ليا: وقمتـ (2)في أمره: (طعنتـ)
ف أجئتـ إلى مشاقة) ، وفي (3)أجأتو المجاعة إلى الميتة: اضطررتـ إلى المحاربة مف قوليـ: (وا 

. عرقوب (4)شرما يجئؾ إلى مخة: المثؿ
: قاؿ زىير

وجاٍر َساَر ُمْعَتِمدًا ِإَلْيُكـ 
 

( 5)َأَجاءتُو اْلمخافُة والرجاءُ 
 
. تأخرتـ عمى أعقابكـ جبنًاوذلة وىواناً : (نكصتـ)
قد قدمنا مف قبؿ أف ىذه المفظة، قد يراد بيا المدح ويراد بيا الذـ، وغرضو بيا ىا : (!ال أبا لغيركـ)

. يمدح بيا غيرىـ (الأبا لغيركـ): ىنا المدح، وليذا قاؿ
. لمف تنصرونو: (ما تنتظروف بنصركـ)
مع مف تجاىدوف معو، وأضاؼ النصر والحؽ إلييـ؛ لما ليـ فيو مف : (!والجياد عمى حقكـ)

(. 6)االختصاص أي النصر المتوجو عميكـ، والحؽ الذي يجب عميكـ القياـ فيو
. حائؿ بينكـ وبيف النصرة والجياد (7)ىو: (الموت)
. فمع الذؿ ال يمكف النصرة والجياد: (!أو الذؿ)
. دنا أجمي: (فواهلل لئف جاء يومي)
. أي وىو آٍت إليَّ المحالة: (وليأتين ي)
. يقطع ىذه الوصمة مني ومنكـ: (ليفرقفَّ بين ي وبينكـ)

 __________
. إماـ: وشرح النيج( ب)في  (1)
. إمرتو(: ب)في  (2)
. المنية(: ب)في  (3)
شرما : ، ولفظ أولو فيو2/754مجيئة وىو تحريؼ، والمثؿ في لساف العرب (: ب)في  (4)

 بالمفظ 1/540يضرب ىذا عند طمبؾ المئيـ أعطاؾ أو منعؾ، وىو فيو أيضًا : وقاؿ. إلخ...أجاءؾ



 

 

نما يحوج إليو مف ال : قاؿ األصمعي: الذي أورده المؤلؼ ىنا، وقاؿ وذلؾ أف العرقوب ال مخ فيو، وا 
. يقدر عمى شيء

. 1/540لساف العرب  (5)
. بو(: ب)في  (6)
 .فيو(: ب)في  (7)
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ني ِلُصْحَبِتُكـ قاؿٍ ) [. 3:الضحى]{َما َودََّعَؾ َربَُّؾ َوَما َقَمى}: باغض كاره، ومنو قولو تعالى: (وا 
. أي وأنا غير متكثر بكـ، وال أعدكـ نصرة لي في وقت مف األوقات: (وبكـ غير كثير)
هلل درُّه، وهلل عممؾ، وأورده عمى جية التيكـ بيـ واالستيجاف : مدحًا ليـ، مثؿ قوليـ: (!هلل أنتـ)

. هلل أمرؾ فما أكرمؾ وأكثر جودؾ: ألحواليـ وىمميـ، كقولؾ لمف يصدر منو المـؤ وأنواع البخؿ
أي أف الديف ىو يجمع المختمفات، فما بالكـ ال تجتمعوف عمى مراده، ويكوف ىو : (أما ديف يجمعكـ)

. الجامع لشممكـ في كؿ أمر
الحميّْة تخفؼ وتشدد، فأما الحمّية فبل تكوف : المحمّية، والمحمية ىي: (وال محمية تشحذكـ)
تحديد : األنفة، والشحذ ىو: والغرض ىو [26:الفتح]{َحِميََّة اْلَجاِىِميَّةِ }: مشددًا، قاؿ اهلل تعالى(1)[إال]

. شحذت السكيف أشحذىا: النصؿ لمفري، يقاؿ
. أوليس العجب يقضي مف حالي وحالكـ(: (2)أوليس عجباً )
. األجبلؼ: (أف معاوية يدعو الجفاة)
. الجياؿ واألرذاؿ مف الناس: (الطغاـ)
. ينقادوف ألمره ويحتكموف لمراده: (فيتبعونو)
. منو ليـ عمى أمورىـ: (عمى غير معونة)
. مف األمواؿ ليـ: (وال إعطاء)
وفيو تعريض بمعاوية، أي أنو عمى ما ىو عميو مف قمة الديف والبغي والمكر : (وأنا أدعوكـ)

. الفضؿ والعمـ والديف (4)مف قرابتي مف رسوؿ اهلل، ومكاني مف (3)والخديعة، وأنا عمى ما أنا فيو
ما أف يريد  (5)إما أف يريد التريكة: (وأنتـ تريكة اإلسبلـ) التي ىي روضة يغفميا الناس فبل ترعى، وا 

. بيضة النعاـ ألنيا تسمى تريكة، والغرض مف ىذا كمو أنكـ األماثؿ مف الطبقة
 __________

(. أ)سقط مف  (1)
. عجيباً (: ب)في  (2)



 

 

. عميو(: ب)في  (3)
. في(: ب)في  (4)
 .التركية، وىو تحريؼ(: أ)في  (5)
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وأنتـ تريكة اإلسبلـ، جممة في مو ضع النصب : خيار الشيء ونفيسو، وقولو: البقية: (وبقَّية الناس)
. عمى الحاؿ مف الضمير في أدعوكـ

. بنفسي ورأيي: (إلى المعونة)
. مف األمواؿ: (وطائفة مف العطاء)
. تذىبوف يمينًا وشماالً : (فتتفرقوف عن ي)
ال وجو : الجياد والخروج حؽ، ويقوؿ آخروف: إما في اآلراء بأف يقوؿ بعضكـ: (وتختمفوف عميَّ )

ما بأف يكوف بعضكـ مواليًا لي، وبعضكـ مبايف بالخروج عف . طاعتي (1)لذلؾ، وا 
. ما يكوف لكـ فيو رضا، ولكـ فيو محبة وىوى: (إنو ال يخرج إليكـ مف أمري رضاً )
. فتحبونو وتريدونو(: (2)فترضونو)
. وال أمر يكوف فيو سخط لكـ، وشيء تكرىونو: (وال سخط)
عمى رده وكراىتو، وىذا منو وصؼ ليـ بكثرة االختبلؼ  (3)فيكوف رأيكـ مجمعاً : (فتجتمعوف عميو)

. فيما يحبونو ويكرىونو، ويشتيونو وينفروف عنو، أي أنيـ ال يجتمعوف عمى رأي أصبلً 
ما لتعجيؿ رضواف اهلل : (فإف أحبَّ ما أنا الٍؽ إليَّ الموت) إما لصعوبة ما أالقيو مف ممارستكـ، وا 

. وكرامتو، فأستريح بالموت خبلصًا عف عبلجكـ أو بما أالقيو مف ثواب اهلل وخيره
. كثيرة (4)درس الكتاب ودارسو إذا قرأه مرات: كررتو عمى آذانكـ، مف قوليـ: (قد دارستكـ الكتاب)
. فيو (5)فاتحتو بالحديث إذا شرعت: أي فتحتو عميكـ وخاطبتكـ بو، مف قوليـ: (وفاتحتكـ الحجاج)
فتكـ ما أنكرتـ) مف اآلداب الحسنة، والمواعظ الشافية، وفيو تعريض بحاليـ وجيميـ، حيث : (وعرَّ

. أنكروا ما ىو حسف وأعرضوا عمَّا ىو معجب
 __________

. مف(: ب)في  (1)
. فترتضونو(: ب)في  (2)
. مجتمعاً (: ب)في  (3)
. مراراً (: ب)في  (4)
 .أشرعت(: ب)في  (5)
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في ِفْيِو ثـ رمى بو، وساغ الطعاـ إذا كاف مشتيى،  (1)مجَّ الماء إذا وضعو: (وسوغتكـ ما مججتـ)
. وأراد أني عرفتكـ ما كنتـ تجيمونو لوالي فقد أدَّبتكـ وأحسنت رعايتكـ، واجتيدت في صبلحكـ

. يريد لو كاف األعمى لو لحظ يمحظ: (لو كاف األعمى يمحظ)
يقاظي إياه مف نومو: (والنائـ يستيقظ) . لكاف مستيقظًا عند تبصيري لو، وا 
تعجب مف حاليـ، أي ما أقربيـ إلى الجيؿ، وىي صيغة تستعمؿ : (وَأْقِرْب بقـو إلى الجيؿ با هلل)

ـْ َوَأْبِصْر }: في التعجب، قاؿ اهلل تعالى ( 2)ما أقربيـ في اإلفادة: وىي مثؿ قوليـ [38:مريـ]{َأْسِمْع ِبِي
. لما يفيده

ماميـ ىذا الرجؿ المعروؼ بصفاتو، وفيو تعريض بحالو وأنو موصوؼ : (قائدىـ معاوية) رئيسيـ وا 
. بالصفات الذميمة

يريد عمروبف العاص، وفيو تعريض بحالو أيضًا، وقد قررنا وجو تمقيب أمو : (!ومؤدبيـ ابف النابغة)
. بالنابغة، فبل وجو لتكريره في كبلـ قد سبؽ

سؤاؿ؛ مف أيف يظير جيميـ باهلل بسبب أف معاوية قائد وابف النابغة مؤدب، وما وجو المناسبة بينيما 
في ذلؾ حتى جعؿ ىذا الزمًا ليذا؟ 

 __________
. إذا أدخمو فيو(: ب)في  (1)
 .في اإلقادة لما يقيده(: ب)في  (2)
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كمعاوية وابف النابغة، وتحكيـ أمرىما في األمور  (1)وجوابو؛ ىو أف رئاسة الفاسؽ المنيمؾ وتأديبو
نفاذ األحكاـ الشرعية، مع ما ىما عميو مف الفسوؽ والركة في الديف فيو المحالة استيانة  الدينية وا 
عظاـ لما صغَّراهلل مف قدرىما، وتبجيؿ لما ىوَّف اهلل مف حاليما، حيث لـ  بحؽ اهلل، وجيؿ بو، وا 

عونًا عمى شيء مف  [51:الكيؼ]{َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضّميَف َعُضداً }: يجعميما عضدًا، حيث قاؿ
، (3)، والقبوؿ والرد منوطًا بحاليما(2)أمورالديف، فضبًل عف أف يكوف الحؿ والعقد معقودًا برأييما

. فيذا يكوف أعظـ في الجيؿ باهلل، وأدخؿ في عدـ االعتراؼ بحقو
 
إل ى قـو ليعممو عمميـ مف جند الكوفة ىموا  (4)ومف كبلـ لو عميو السبلـ لرجؿ أرسمو (167)



 

 

بالمحاؽ بالخوارج 
: قاؿ لو أمير المؤمنيف رضي اهلل عنو(5) [إليو الرجؿ]وكانوا عمى خوؼ منو، فمما عاد 

. استقرت قموبيـ واطمأنت أنفسيـ، عمَّا كانوا يحذرونو مف جيتي ويتوقعوف مف سطوتي: (أأمنوا)
. فمبثوا في مساكنيـ: (فقطنوا)
. خوفًا مف الوعيد: (أـ جبنوا)
. رحموا إلى معاوية، ولحقوا بو: (فظعنوا)
أبعدىـ اهلل عف الخير، َوُبْعدًا مف (: ُبْعدًا ليـ: ظعنوا يا أمير المؤمنيف، فقاؿ (6)بؿ: فقاؿ الرجؿ)

سحقًا وعجبًا، وكأنيـ وضعوىا : المصادر التي تضمر أفعاليا فبل ينطؽ بيا في حاؿ أبدًا، مثؿ
. أفعاليا، والتقدير فييا َبعُدوا ُبعداً  (7)مع

 __________
. وديانتو(: أ)في  (1)
. بذاتيما(: ب)في  (2)
. بحاليا(: ب)في  (3)
ومف كبلـ ليعميو السبلـ، وقد أرسؿ رجبًل مف أصحابو يعمـ لو عمـ : في نسخة و في شرح النيج (4)

. أحواؿ قـو مف جند الكوفة
(. أ)سقط مف  (5)
(. أ)بؿ، سقط مف : قولو (6)
 .وضعوىا موضع أفعاليا(: ب)في  (7)
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فانظر ما أرؽَّ ىذه الكممة وما ألطفيا، وما أعظـ مباينتيا لما قبميا مف الكبلـ، : (!كما بعدت ثمود)
ف كاف في غاية الببلغة، و ما ذاؾ إال لكونيا آية مف كتاب اهلل تعالى وقعت موقعًا مبلئمًا لما  وا 

بعادىـ بما أىمكيـ اهلل بو مف العذاب مف أجؿ عقر الناقة وغيرىـ . جيء بيا في القرآف، وا 
يو نحوه ليطعنو: (أما لو ُأْشِرعْت األسنة إلييـ) . أشرع الرمح إذا وجَّ
وضعت عمى رءوسيـ وجعؿ الصّب تجوزًا واستعارة؛ ألنيا بمنزلة : (وُصبَّت السيوؼ عمى ىاماتيـ)

. أعالي الرءوس، وأما ىذه لمتنبيو: إفراغ الماء عمى رءوسيـ، واليامات
يريد أنو لو قد أوقع بيـ وقعة عظيمة لقد تأسفوا عمى ما فعموه مف : (لقد ندموا عمى ما كاف منيـ)

. المحاؽ بمعاوية، واالنتصاب لمحاربتو والبغي عميو
. في زمانيـ ىذا: (إف الشيطاف اليـو)



 

 

استقؿَّ القـو إذا رحموا، وأراد أنو استقؿَّ بيـ أي مضى وانفرد بيـ، وتمكَّف مف إغوائيـ، : (قد استقميـ)
. والتحكـ فييـ

ما أف : (وىو غدًا متبرئ منيـ) ، وا  يريد إما يـو القيامة؛ فإف الشيطاف ينقطع تعمقو بيـ في ذلؾ اليـو
. يريد عند تحققيـ الوقائع العظيمة مف جيتو يعرفوف حاليـ، وانقطاع معذرتيـ بتبصرىـ لمحؽ وعيانو

لما ىو فيو مف األمر،  (1)ُخمّْي عنو وذىب إذا سمَّمو: مسمّْميـ إلى النار، مف قوليـ: (ومخؿٍّ عنيـ)
. وانقطع عنو فبل ينفعو أبداً 

. فيكفييـ جزاء ونكااًل وويبًل ووباالً : (فحسبيـ)
الباء ىذه زائدة، وخروجيـ في موضع الخبر لممبتدأ وىو حسبيـ، كزيادتيا : (بخروجيـ مف اليدى)

. أي كفى اهلل [43:الرعد]{َكَفى ِبالمَِّو َشِييدًا َبْيِني َوَبْيَنُكـْ }: في قولو تعالى
 __________

 .أسممو(: ب)في  (1)
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ـْ ِبَما }: ردُّ الشيء مقموبًا، قاؿ اهلل تعالى: الركس: (وارتكاسيـ في الضبلؿ والعمى) َوالمَُّو َأْرَكَسُي
أي ردَّىـ إلى كفرىـ، وأراد ىا ىنا رّدىـ إلى العمى والضبللة بعد اليداية،و ىو  [88:النساء]{َكَسُبوا

. عبارة عف إصرارىـ عمى الضبلؿ
. رجوعيـ إلى الحيرة: (وجماحيـ في التيو)
 
( 1)ومف كبلـ لو عميو السبلـ لمُبرج بف ُمْسِير الطائي (168)

: ال حكـ إال هلل، وكاف مف الخوارج، فقاؿ لو أمير المؤمنيف: يسمعو (2)وقد قاؿ حيث
اؾ عف الخير، كما قاؿ تعالى: (اسكت قبحؾ اهلل) ـْ ِمَف }: أي نحَّ َوَيْوـَ اْلِقَياَمِة ُى

[. 42:القصص]{اْلَمْقُبوِحيفَ 
ثرمو اهلل أي أسقط ثنيتو، وكاف الرجؿ ساقط : سقوط الثنية مف أسنانو، ويقاؿ: الثـر: (!يا أثـر)

. الثنية، فميذا قاؿ لو ذلؾ
. باف واستقرت قواعده: (فواهلل لقد ظير ال حؽ)
. رجؿ ضيئؿ الجسـ، إذا كاف نحيفاً (: ضيئبًل شخصؾ (3)فكنت منو)

(: 4)قاؿ السمولي
ُقدَّ ِقدُّ الّسيِؼ ال ُمَتَضائٌؿ  (5)فما

 __________



 

 

بف الحبلس بف وىب بف قيس الطائي، ينتيي نسبو - بضـ الميـ وكسر الياء-البرج بف ُمْسِير  (1)
انظر شرح النيج البف أبي ). إلى يشجب بف يعرب بف قحطاف، شاعر مشيور مف شعراء الخوارج

(. 10/130الحديد 
. ال حكـ إال هلل: بحيث يسمعو: و في شرح النيج(: ب)في  (2)
. فيو: في نسخة أخرى و في شرح النيج (3)
 ، ى90السمولي ىو العجير بف عبد اهلل بف عبيدة بف كعب، مف بني سموؿ، المتوفى نحو سنة  (4)

ىو مولى لبني ىبلؿ، واسمو عمير، : مف شعراء الدولة األموية، كنيتو أبو الفرزدؽ، وأبو الفيؿ، وقيؿ
(. 4/217األعبلـ )وعجير لقبو 

 .إلخ...فتى ُقدَّقدَّ : 2/504فما فرقد، وفي نسخة أخرى ولساف العرب (: ب)في  (5)

(3/1107 )

 

( 1)وال َرَىٍؿ َلباتو وببدُلوُ 
 

. وأراد أنو ضعيؼ في الحؽ
. في الديف، وركة حالو فيو (2)ال يعمـ بحسو، وىذا كمو كناية ليوانو: (خفيًا صوتؾ)
ف فبلنًا : نيض بقوتو يقاؿ: (حتى إذا نعر الباطؿ) ما كانت فتنة إال نعر فبلف فييا أي نيض، وا 

نعر : لنّعار في الفتف، إذا كاف ساعيًا، أو يريد حتى إذا نعر الباطؿ أي فار وغمى ِمْرَجمُو، ومف قوليـ
. اْلَعَرُؽ ينعر إذا فار بالدـ فيو َنعار

. حالؾ (3)ظير أمرؾ واستباف: (نجمت)
نجـ السف والقرف إذا طمعا، وغرض البرج : ألنو يسرع في ظيوره إذا ظير، يقاؿ: (نجـو قرف الماعز)

بما تكمَّـ بو مف ىذا الكبلـ، يشير بو إلى ما وقعت فيو الفتنة بسبب التحكيـ ليـ، ويقرروف الخطأ 
نما  (4)عمى أمير المؤمنيف في ذلؾ فيما فعؿ مف ذلؾ، وأف الحكـ ليس يكوف إلى واحد مف الخمؽ، وا 

كممة حؽ يراد بيا باطؿ، وقد مرَّ الكبلـ عمييـ في التحكيـ غيرمرة مف : الحكـ ىو هلل وىي كما قيؿ
. الكتاب

: ونذكر اآلف نكتة شافية في بطبلف الطعف بالتحكيـ عمى إمامة أمير المؤمنيف، كما تزعمو الخوارج
بطاؿ واليتو وسببًا إلكفاره : (5)اعمـ أف التحكيـ كاف سببًا لمطعف لمخوارج في إمامة أمير المؤمنيف، وا 

: مف جيتيـ، وخطأىـ في ىذا، وضبلليـ يظير مف أوجو
 __________

القطع، : والقد. زينب أخت يزيد بف الطثرية:  ونسبو لمعجير السمولي وقيؿ2/504لساف العرب  (1)



 

 

القاموس المحيط )رىؿ لحمو بالكسر إذا اضطرب واسترخى وانتفخ أو وـر مف غير داء : ويقاؿ
جمع لبة وىي المنحر، والببدؿ جمع ببدلة قاؿ في القاموس المحيط : ولباتو (1303ص
. المحمة التي بيف اإلبط والثندوة أو لحـ الثدي: 1246ػ1245ص
. ليونو(: ب)في  (2)
. واستنار(: ب)في  (3)
. أحد(: ب)في  (4)
 .واعمـ(: ب)في  (5)

(3/1108 )

 

ذا كاف األمر في إمامتو مقطوعًا بو فبل  (1)فمما قد: أما أوالً  تقرر مف ثبوت إمامتو باتفاؽ منيـ، وا 
مف  (3)التي ال يقدح في بطبلنيا وثبوتيا، وما ذكروه (2)وجو إلبطاليا بعد تقررىا وثبوتيا، باألمور

. التحكيـ، اليسمَّـ قبحو فضبًل عف أف يكوف موجبًا لكفره، أو فسقو أو بطبلف واليتو(4)[أمر]
ال  (6)وىو مقتوؿ في صفو(( الفئة الباغية (5)تقتمؾ ياعمار)): فمما ورد في خبر عمار: وأما ثانياً 
. محالة

. وما قاتميـ أحد سواه ((تقاتؿ الناكثيف، والقاسطيف، والمارقيف)): فقولو: وأما ثالثاً 
 __________

(. أ)قد، سقط مف  (1)
. فاألمور(: أ)في  (2)
. وما ذكره(: أ)في  (3)
. زيادة في نسخة أخرى (4)
(. أ)يا عمار، سقط مف : قولو (5)
 .صفتو(: ب)في  (6)

(3/1109 )

 

(. 2(()يقتمو خير الناس: ))(1)في ذي الثُّديَّة: فقولو: وأما رابعاً 
 __________

ذو الثُِّديَّة ىو رجؿ مف الخوارج، وسمي ذا الثدية ألنو كاف مخدج اليد أي ناقصيا كأنيا ثدي في  (1)



 

 

ف تركت  صدره، وكاف رجبًل أسود منتف الريح، لو يد كثدي المرأة إذا مدت كانت بطوؿ اليد األخرى وا 
اجتمعت وتقطعت وصارت كثدي المرأة، عمييا شعرات مثؿ شعرات اليرة، وذو الثُّدية قتؿ يـو 

حروراء مع الخوارج ولما انتيت المعركة بحث عنو أمير المؤمنيف عميعميو السبلـ حتى وجده، فمما 
لـ  (صدؽ اهلل ورسولو): وجدوه قطعوا يده ونصبوىا عمى رمح، ثـ جعؿ اإلماـ عميعميو السبلـ ينادي

(. 80انظر الروضة الندية ص )يزؿ يقوؿ ذلؾ ىو وأصحابو إلى أف غربت الشمس أو كادت 
 عف 2/268رواه ابف أبي الحديد في شرح النيج(( يقتمو خير أمتي مف بعدي: ))الحديث بمفظ (2)

ما باؿ أبي ): دخمت عمى عائشة فقالت: كتاب صفيف لممدائني، والحديث عف أبي سعيد الرقاشي قاؿ
يا أـ المؤمنيف، إنَّا وجدنا في القتمى ذا الثُّدّية، فشيقت أو : قمت: ، قاؿ(حسف يقتؿ أصحابو القراء

إف كاتـ الشيادة مثؿ شاىد بزور، سمعت رسوؿ الميصمى اهلل عميو وآلو وسمـ : تنفَّست ثـ قالت
، وابف أبي 7/210أخرجو الطبراني في المعجـ األوسط  ((يقتؿ ىذه العصابة خير أمتي)): يقوؿ

يقتمو خير ىذه )):  بمفظ20/2/62، والحديث في المغني لقاضي القضاة 2/599عاصـ في السنة 
 ((.يقتمو خير الخمؽ والخميقة: ))وفي بعض األخبار: ، قاؿ((األمة

(3/1110 )

 

في حالو في كؿ حالة،  (1)فاألخبار الّداّلة عمى فضائمو، فإنيا دالَّة عمى سبلمة العاقبة: وأما خامساً 
إف أمرالتحكيـ يكوف : كاف األمر كما قمناه بطؿ قوليـ (2)وعمى كونو مف أىؿ الجنة ببل مرية، فإذا

كبيرة يوجب قطع المواالة في حقو؛ ألف ما ىذا حالو مف األفعاؿ فيو محتمؿ ألف يكوف حسنًا، وأف 
يكوف قبيحًا، ثـ إذا كاف قبيحًا فحالو محتمؿ ألف يكوف صغيرًا، وما ىذا حالو مف األفعاؿ فإنو ال 

( 3)ليس يخمو ما ذكروه: يزيؿ الوالية، واليقطع المواالة الثابتة بالقطع، وال الوالية المتقررة، ثـ نقوؿ
مف الخطأ إما أف يكوف واقعًا في نفس التحكيـ مف أصمو، أو يقع في الحكميف أنفسيما، حيث حكَـّ 
مف ليس أىبًل لذلؾ، أو يكوف واقعًا في نفس الفعؿ الذي وقع مف أجمو التحكيـ، وأنو ال يحؿ وقوع 

فيو، وىذا كمو فاسد، فإف اإلماـ إذا كانت إمامتو  (4)الحكـ فيو، أو غير ذلؾ مف الوجوه المحتممة
إلى رأيو وموكولة إلى استصوابو، فإذا غمب عمى ظنو  (5)ثابتة صحيحة، فأمور األمة كميا منوطة

صبلح ليـ في أمر مف األمور جاز فعمو، وال يعترض عميو في شيء مف ذلؾ، وال يكوف ما فعمو 
خطأ، وفيما ذكرناه داللة كافية عمى حسف ما فعمو أمير المؤمنيف مف التحكيـ، وأف إعراض الخوارج 

. خطأ وضبلؿ، ومجانبة لطريؽ الحؽ وخروج وانسبلؿ
 __________

. العافية(: ب)في  (1)
ذا(: ب)في  (2) . وا 



 

 

. ما ذكر(: أ)في  (3)
. المختمفة(: ب)في  (4)
 .مفوضة(: ب)في  (5)

(3/1111 )

 

مف حاربو أمير المؤمنيف مف أىؿ القبمة كأصحاب الجمؿ، ومعاوية وأصحابو،  (1)سؤاؿ؛ إف كؿ
يف بالتوحيدوالنبوة والقرآف، وجميع أحكاـ اإلسبلـ والديف، ممتزموف ليا  وجميع فرؽ الخوارج كانوا مقرّْ

فكيؼ لـ يتركيـ عف المحاربة، ويخمّْييـ وىذه اآلراء وفي ذلؾ تسكيف الدىماء وحقف الدماء؟ 
شبية مف توقؼ في متابعتو لما حارب أىؿ القبمة، وىذا خطأ، فإنو عميو  (2)وجوابو؛ ىو أف ىذه ىي

السبلـ إنما التـز قتاليـ دفعًا لممضارّْ الدينية والدنيوية؛ ألنو عمـ مف حاليـ أنو إف تركيـ عمى ما ىـ 
، (3)عميو أدَّى ذلؾ إلى بطبلف اإلمامة، وبيا يتعمؽ نظاـ الديف وبطبلف ما يتعمؽ مف أحكاـ السنة

ما رأيت إال حربيـ أوالكفر بما أنزؿ اهلل عمى محمد صمى ): وفيو انتظاـ المصالح الدنيوية، وليذا قاؿ
وليذا كاف يبدأىـ بالنصيحة قبؿ القتاؿ، ويدعوىـ إلى السداد والصبلح، ( (4)اهلل عميو وآلو وسمـ

وطريؽ االستقامة عمى الديف ويبلطفيـ غاية المبلطفة، وكاف ال يبدأىـ بقتاؿ، ولما كاف يـو صفيف 
: أنظرىـ وتأنَّى في أحواليـ، فمما يئس مف ذلؾ نادى بأعمى صوتو

 __________
. إف كؿ مف حارب: إف قيؿ(: ب)في  (1)
(. ب)ىي، زيادة في  (2)
. السياسة(: ب)في  (3)
وأخرج الرواية الحافظ محمد بف سميماف الكوفي في المناقب (. ب)وسمـ، زيادة في : قولو (4)
ما وجدت بدًا مف : )سمعت عميًا يقوؿ: بسنده عف مازف العائذي قاؿ (819) تحت الرقـ 2/342

، وأخرج مثؿ ذلؾ الحافظ ابف عساكر في ترجمة أمير (القتاؿ أو الكفر بما أنزؿ اهلل عمى محمد
بسنده مف  (1223)و (1222) تحت الرقـ 3/220المؤمنيف عمي بف أبي طالب مف تأريخ دمشؽ 

 .20/2/75طريقيف األولى عف مارؽ العابدي، والثانية عف األْصبغ بف نباتو، وانظر المغني 

(3/1112 )

 



 

 

إلى اهلل تعالى وتنيبوا واحتججت بكتاب  (2)وترجعوا (1)يا أىؿ الشاـ، قد توقفت لترجعوا إلى الحؽ)
ني قد نبذت إليكـ عمى سواء إف اهلل ال يحب الخائنيف ثـ تقدـ لبل  (3 )(اهلل تعالى، فمـ تتناىوا، أال وا 

: ستعداد والمحاربة، وقاؿ ألصحابو
: ثـ قاؿ( (4)اتقوا اهلل، وغضوا األبصار)
َـّ، أليميـ الصبر، وأنزؿ عمييـ النصر، وعظَّـ ليـ األجر) ( 5)(المَُّي

 __________
. لتراجعوا الحؽ(: ب)في  (1)
. وترجعوف(: أ)في  (2)
 عف نصر بف مزاحـ في كتاب صفيف قاؿ ما 4/25أورد الرواية ابف أبي الحديد في شرح النيج  (3)

أف نداء مرثد بف الحارث : فأما رواية عمرو بف شمر، عف جابر، عف أبي الزبير: قاؿ نصر: لفظو
إني قد استدمتكـ واستأنيت ): يا أىؿ الشاـ، أال إف أمير المؤمنيف يقوؿ لكـ: الجشمي كانت صورتو

بكـ، لتراجعوا الحؽ، وتتوبوا إليو، واحتججت عميكـ بكتاب اهلل ودعوتكـ إليو، فمـ تتناىوا عف طغياف، 
ني قد نبذت إليكـ عمى سواء، إف اهلل ال يحب الخائنيف . (ولـ تجيبوا إلى الحؽ، وا 

. أبصاركـ(: ب)في  (4)
 عف نصر بف مزاحـ بسنده عف أبي صادؽ أف عميًاعميو 4/26الرواية في شرح ابف أبي الحديد  (5)

: السبلـ حرض الناس في حروبو فقاؿ
عباد اهلل، اتقوا اهلل وغضوا أبصاركـ، واحفظوا األصوات، وأقموا الكبلـ، ووطنوا أنفسكـ عمى المنازلة )

وال تنازعوا فتفشموا وتذىب } {واذكروا اهلل كثيرًا لعمكـ تفمحوف}والمجاولة والمبارزة والمعانقة واثبتوا 
. {ريحكـ واصبروا إف اهلل مع الصابريف

 
 20/2/98وانظر المغني . (الميـ، أليميـ الصبر، وأنزؿ عمييـ النصر، وأعظـ ليـ األجر

(3/1113 )

 

فيذه الطريقة معروفة مف سياستو تدؿ عمى ما قمناه مف أف حربو ليـ إنما كاف عمى جية دفع . 
(. 1)الضرر عف الديف والدنيا، وأف تركيا يكوف خطأ ومعصية فبطؿ ما قالوه

 
ومف خطبة لو عميو السبلـ في ذـ أصحابو  (169)
. عف إتياف ما يصمحيـ في اآلخرة مف األعماؿ الصالحة: (أييا الغافموف)
. أي وليس مغفواًل عنيـ بالتحفظ عمى األعماؿ، والمراقبة لؤلحواؿ كميا: (غير المغفوؿ عنيـ)



 

 

. اآلخرة، والتأىب ليا (2)ألخذ األىبة مف زاد: (والتاركوف)
. أي وقد أخذ عمييـ شكر النعـ، واالىتماـ بالطاعات هلل تعالى: (والمأخوذ منيـ)
عف طاعة اهلل تعالى، والقياـ بواجباتو، والكؼّْ عف محارمو، : (ما لي أراكـ عف اهلل ذاىبيف)

. والمحافظة عمى حدوده كميا
لى غيره راغبيف) يسيرة، ونيؿ حطاـ قميؿ،  (3)وال ترغبوف إليو كرغبتكـ إلى غيره في منفعة: (!وا 

وغرضو مف ذلؾ ىو أف الواحد إذا طمع في نيؿ منفعة مف غيره فإنو يتيالؾ في رغبتو إلى ذلؾ 
الشخص، ويتواضع لو تواضعًا كبيرًا، وىي في الحقيقة مف جية اهلل تعالى، ألنو لوال اهلل ما كاف ذلؾ 

النفع مف جية ذلؾ الشخص، وال يرغب إلى اهلل تعالى في أمر عظيـ، وىو الجنة كرغبتو ىنالؾ، 
لى غير اهلل راغبيف): فميذا قاؿ . يشيربو إلى ما قمناه (وا 

ـَ َخَمَقَيا َلُكـْ }: النعـ اسـ جمع، ويجمع عمى أنعاـ، قاؿ اهلل تعالى: (كأنكـ َنعـٌ ) [ 5:النحؿ]{َواأَلْنَعا
ىو مذكر ال يؤنث : السوائـ المرعية، وأكثر ما تقع عمى اإلبؿ، قاؿ الفراء: ويجمع عمى أناعيـ، وىي

. ىذا نعـ، وأراد وأما األنعاـ فتذكر وتؤنث: (4)يعني النعـ، يقاؿ
 __________

. ما قالو(: أ)في  (1)
(. ب)أراد وىو تصحيؼ، وما أثبتو مف (: أ)في  (2)
. صفقة(: ب)في  (3)
 .ىذا نعـ واردة: ، وفي نسخة أخرى(ب)وما أثبتو مف : فقاؿ(: أ)في  (4)

(3/1114 )

 

مأوى اإلبؿ، : أراح اإلبؿ إذا ردَّىا إلى الُمراح، والُمراح بضـ الميـ: (أراح بيا سائـ إلى مرعى وبي)
: الذي يسيميا أي يرعاىا، والوباء ىو: وبفتحيا ىو المصدر ويكوف لمموضع أيضًا، والسائـ ىو

. الوخـ
المرض، وغرضو مف ىذا كمو أنو حصؿ ليذه : أي ممرض، والدوّي مقصور ىو: (ومشرب دويّ )

. األنعاـ في مبكميا ومشاربيا الوباء، ومع ذلؾ ال بقاء ليا
سؤاؿ؛ ما وجو ىذا التشبيو باألنعاـ، ومشربيا ومرعاىا؟ 

سراع الموت فييـ بمنزلة إبؿ كثيرةوقعت في مراعي وخيمة،  وجوابو؛ ىو أنو شبَّو الخمؽ في كثرتيـ وا 
ومشارب متمفة فأسرع إلييـ المرض واليبلؾ، فيـ عمى ىذه الحالة في إسراع الموت فييـ، ومف بديع 

: التشبيو قوؿ بعضيـ
الشمُس مف مشرِقيا قدبدت 



 

 

كأنَّيا بوتقٌة أحميت 
 

مشرقًة ليس ليا حاجُب 
ذائُب  (1)يجوُؿ فييا ذىبٌ 

 
. فشبَّو الشمس في حركتيا وصقالتيا وتحركيا وصفائيا بالبوتقة؛ لمافي الذىب مف النعومة

: الشفرة، والمعموؼ مف البيائـ: الضمير لمنعـ، والمدى جمع مدية وىي: (إنما ىي كا لمعموفة لممدى)
. ما كاف حاصبًل في البيت ال يفارقو

، فيكذا حالنا باإلضافة إلى الموت ال (3)أي وقت يكوف ذبحيا ونحرىا(: ! ما يراد بيا (2)ال تعرؼ)
. يدري واحد منَّا متى يقدـ عميو، وفي أي وقت يكوف ىبلكو

. باإلطعاـ والشرب، والتعيد ألحواليا: (إذا ُأْحِسَف إلييا)
مافي الدواـ والبقاء واالستمرار، وأراد أنيا إذا : (تحسب يوميا دىرىا) إما في الرخاء والدعة، وا 

. يوميا ىذا التي ىي فيو تظف جيبًل أف دىرىا يكوف كذلؾ (4)نعّْمت
 __________

(. ب)ذاىب، والصواب كما أثبتو مف (: أ)في  (1)
(. ىامش في ب)التدري : في نسخة أخرى (2)
. نحرىا وذبحيا(: ب)في  (3)
 .أنعمت(: أ)في  (4)
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. واكتفاؤىا مف الطعاـ، وىو الشبع ىو نياية أمرىا وقصارى حاليا في ذلؾ: (وَشبعيا أمرىا)
. أعممو وأقرره في نفسو: (واهلل لو شئت أف أخبر كؿ رجؿ منكـ)
المخرج والمولج يراد بيما الزماف والمكاف جميعًا، وأراد مكاف خروجو وولوجو : (بمخرجو ومولجو)

. أوزمانيما
. أحوالو كميا: (وجميع شأنو)
. لكنت متمكنًا مف ذلؾ، إشارة إلى المذكور أواًل مف المخرج والمولج: (لفعمت)
: فيو وجياف(: (1)[صمى اهلل عميو وآلو وسمـ]ولكف أخاؼ أف تكفروا برسوؿ اهلل)

( 3)لحقيـ غـ شديد، و أسؼ عظيـ عمىذلؾ فبليمتنع أف يكوف ذلؾ (2)أنو إذا أخبرىـ بيا: أحدىما
نكار النبوة لمرسوؿ، وجحدىا لفرط ما يصيب مف ألـ ذلؾ األمر وشدتو . سببًا في الردة وا 



 

 

 __________
. زيادة في شرح النيج (1)
(. ب)بيا، زيادة في  (2)
 (.ب)ذلؾ زيادة في  (3)
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أنو لو أخبرىـ بأمور ال يمتنع أف يمحقيـ فييا تكميؼ عظيـ مف جية اهلل تعالى، وأثقاؿ : وثانييما
بتحمميا فيؤدي ذلؾ إلى ردّْىا واإلعراض عنيا، فيكوف في ذلؾ إنكار لما أمر بو  (1)وآصار

َياَأيَُّيا الَِّذيَف }: يقرب مف إفادة كبلمو ىذا، قولو تعالى (2)الرسوؿ، وردُّ لمقالتو فيكوف ذلؾ كفرًا، ومما
ـْ َتُسْؤُكـْ  تغمُّكـ وتحزنكـ أويصعب عميكـ فعميا  [101:المائدة]{آَمُنوا اَل َتْسَأُلوا َعْف َأْشَياَء ِإْف ُتْبَد َلُك

ُؿ اْلُقْرآفُ }وأداؤىا  ْف َتْسَأُلوا َعْنَيا ِحيَف ُيَنزَّ ُتْبَد }مف جية اهلل تعالى  (3)يأتي الوحي [101:المائدة]{َواِ 
وصفح، وذلؾ ما روي أف (4[)ىذه]عف مسألتكـ  [101:المائدة]{َعَفا المَُّو َعْنَيا}يظيرىا اهلل  {َلُكـْ 

( 6)يارسوؿ اهلل، الحج عمينا كؿ عاـ، فأعرض عنو رسوؿ اهلل حتى أعاد: قاؿ (5)سراقة بف مالؾ
، (7)نعـ لوجب: نعـ، واهلل لو قمت: وما يؤمّْنؾ أف أقوؿ! ويحؾ)): ذلؾ ثبلث مرات، فقاؿ رسوؿ اهلل

ولو وجب ما استطعتـ، ولو تركتـ لكفرتـ، فاتركوني ما تركتكـ، فإنما ىمؾ مف كاف قبمكـ بكثرة 
ذا نييتكـ عف شيء  (8)سؤاليـ واختبلفيـ عمى أنبيائيـ، فإذا أمرتكـ بأمرفأتوا بو ما استطعتـ، وا 

( 9( )(فاجتنبوه
 __________

. الذنب والثقؿ: اآلصار جمع ِإْصٍر، وىو (1)
. وما(: أ)في  (2)
. بالوحي(: ب)في  (3)
. زيادة في نسخة أخرى (4)
ىو سراقة بف مالؾ بف جعشـ بف مالؾ المدلجي، أبو سفياف، صحابي وىو الذي لحؽ النبيصمى  (5)

توفى في صدر أياـ عثماف . اهلل عميو وآلو وسمـ حيف خرج مياجرًا إلى المدينة وقصتو مشيورة
(. 10/214انظر ترجمتو في تيذيب الكماؿ )إنو مات بعد عثماف :  وقيؿ، ى24سنة
. حتى إذا أعاد(: ب)في  (6)
. لوجبت(: ب)في  (7)
. منو(: ب)في  (8)



 

 

، وذكر أف السائؿ لرسوؿ اهلل صمى اهلل 1/716رواه العبلمة المفسر الزمخشري في الكشاؼ  (9)
 .عميو وآلو وسمـ ىو سراقة بف مالؾ أو عكاشة بف محصف

(3/1117 )

 

 .
ني مفضيو إلى الخاصة) . ذوي العقوؿ واألدياف، والعمـو الراسخة: (أال وا 
اإلشارة إلى الكفر، يريد أني ُأعمـ بو مف ال يكفر وال يرتّد، بؿ يكوف ثابتًا في : (ممف يؤمف ذلؾ منو)

. الديف راسخًا فيو قدمو
. بالتوحيد، والعمـو الدينية: (والذي بعثو بالحؽ)
. اختاره منيـ: (واصطفاه عمى الخمؽ)
. بكؿ ما قمتو مما ذكرتو لكـ: (ما أنطؽ)
. فيو الأكذب أبداً : (إال صادقاً )
. أخبرني بو، وأقّره في قمبي: (ولقد عيد إلّي بذلؾ كمو)
ما بيبلؾ: (وبميمؾ مف ييمؾ) . مف ييمؾ في النار (1)أراد بقتؿ مف يقتؿ، وبموت مف يموت، وا 
ما مف الناربدخوؿ الجنة: (وبمنجى مف ينجو) . أراد إما مف الفتف والمحف كميا، وا 
. المرجع أي وما يرجع إليو في عاقبتو، وكيؼ يكوف مصيره: المبؿ(: األمر (2)ومبؿ ىذا)
. مف أحواؿ ىذه الفتف، وجري ىذه الحوادث مف مبدأىا إلى منتياىا: (وما أبقى شيئًا يمرُّ عمى رأسي)
. في سمعي فسمعتو ووعيتو (4)أقرَّه(: في أذني (3)إال وفرغو)
، والفضاء ىو: (وأفضى بو إليَّ َ ) . الظيور: أظيره إليَّ
. عاـ (5)خطاب: (أييا الناس)
. مما يراد بو وجو اهلل تعالى، وابتغاء مرضاتو، والتقرب إليو(: واهلل ما أحثكـ عمى طاعة (6)إّني)
. بالفعؿ والتحصيؿ ليا: (إال وأسبقكـ إلييا)
. اهلل، وينيى عنو (7)عمَّا ينكره: (وال أنياكـ عف معصية)
إلى ... ما آمركـ بطاعة: أنيي نفسي عنيا قبؿ نييكـ عنيا، واتصاؿ قولو: (إال وأتناىى قبمكـ عنيا)

: آخره بما قبمو فيو وجياف
 __________

(. ب)إلخ، وما أثبتو مف ...وأف ييمؾ مف ىمؾ (: أ)في  (1)
. والنيج( ب)ليذا، وما أثبتو مف(: أ)في  (2)
. إال أفرغو: والنيج( ب)في  (3)



 

 

. أقر(: ب)في  (4)
. حطاـ، وىو تحريؼ(: أ)في  (5)
. إني، زيادة في النيج: قولو (6)
 .يكره(: ب)في  (7)
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فبأف يكوف مف باب االستطراد، وىو اإلتياف بكبلـ بعد كبلـ ال تعمؽ لو باألوؿ، وقد ذكرناه : أما أوالً 
. غير مرة في كبلمو ونبَّينا عميو

فو بو رسوؿ اهلل مف العمـو الغيبية عقَّب: وأما ثانياً  بالحث عمى الطاعة  (1)فؤلنو لما ذكر ما عرَّ
والفرار مف المعصية، وعطفو عميو؛ ألنو نوع منو مف حيث كاف عميو السبلـ ال ُيَعمّْـ إال بما يكوف 

. طاعة هلل تعالى، ويكوف سببًا لمفرار مف معصيتو، فميذا عطفو عميو
. وقد نجز غرضنا مف شرح كبلمو ىذا عمى ما اشتمؿ عميو مف األسراروالمعاني، والحمدهلل

وهلل َدرُّ نصائح أمير المؤمنيف فيما بذلو لمخمؽ، وأعبلىا وأحقيا برضواف اهلل ومطابقة مراده وأوالىا، 
بما بذلو في ذاتو مف عظيـ األجر،  (2)فمقد ناؿ مف اهلل عظيـ الزلفة، وعمو الدرجات، وفاز

( 3)ومضاعؼ
 __________

. عقبو(: ب)في  (1)
. قاـ(: ب)و( أ)وفاز، كما أثبتو، وفي : في نسخة أخرى (2)
) تـ السفر األوؿ مف كتاب : وقاؿ بعده في النسخة األخرى_… _ .ومضاعفة(: ب)في  (3)

في العشر األواخر مف جمادى األولى مف سنة  (الديباج الوضي في الكشؼ عف أسرار كبلـ الوصي
تسع وأربعيف وتسعمائة، والحمد هلل أواًل، وآخرًأ، وظاىرًا وباطنًا، والصبلة عمى سيدنا محمد وعمى آلو 

. الطيبيف الطاىريف، وحسبنا اهلل ونعـ الوكيؿ
الديباج الوضي في الكشؼ عف أسرار كبلـ )تـ السفر األو ؿ مف كتاب : (ب)وقاؿ في نياية

والحمد هلل أواُل وآخرًا وباطنًا وظاىرًا عمى تمامو وكتبو واهلل المسؤؿ أف ينفع بو المؤمنيف وأف  (الوصي
يأجر مف أنشأه وفجر ينابيعو لمناىميف، وأف يجعمو يـو القيامة لو نورًا وأف يغفر لنا ولو ولجميع 

. المسمميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا محمد األميف وآلو المياميف وصحابتو أجمعيف
فرغ مف رقـ ىذه النسخة الضنينة الجميمة الثمينة الجديرة بأف تشرى بالميج فضبًل عف القرض األجج، 
وأف يضف بيا عف الحبيب وال حرج، ظير يـو الجمعة األغر ثاني وعشريف خمت مف الشير األشير 

 مف 1071ذي الفضؿ األجزؿ األكبر شير رمضاف المعظـ مف عاـ إحدى وسبعيف وألؼ سنة



 

 

ما رقـ حرؼ باألقبلـ بخزانة سيدنا : اليجرة النبوية عمى صاحبيا أفضؿ الصموات وأزكى السبلـ
القاضي األعمـ األوحد األمجد األكـر َعِميُّ اليمة، وفخر اآلؿ ذي السؤدد الذي ال يضاىى، والفخر 

الذي ال يتناىى، والعناية التامة واليمة السامية، بتشييد أركاف الوراثة النبوية وتأييد بناىا مف ال 
يضبط محامده القمـ وال بعضيا، وال يسامي سماىا، ضياء الديف صبلح بف عبد اهلل الحيي أحيا اهلل 
ذاتو وحياىا، وبمغو مف اآلماؿ منتياىا، وحرس بيمتو وأطاؿ بقاىا، وعمر ببركتو وعمومو وسناىا 
عمى مر الدىور ومداىا بيد العبد الفقير المعترؼ بالتقصير عبد الحفيظ بف عبد الواحد بف عبد 

. المنعـ ا لنزيمي
بمغ مقابمة وتصحيحًا عمى األـ المنسوخ عمييا بحسب الطاقة واإلمكاف : ثـ قاؿ بعد ذلؾ ما لفظو

ف كاف في األـ بعض سقـ، واألغمب الصحة، وقؿ مف ينجو مف الخطأ والزلؿ إال  واالعتناء التاـ وا 
ى بخط مالكو الفقير 1071كتاب اهلل عز وجؿ، بتاريخ نيار اإلثنيف سادس عشر شير شواؿ سنة 

 .انتيى. الحقير صبلح بف عبد اهلل الحيي
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. الحسنات
 

فيرس الموضوعات 
_ … _ [قالو لمخوارج، وقد خرج إلى معسكرىـ وىـ مقيموف عمى إنكار الحكومة] (ع)ومف كبلـ لو 

_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ قالو ألصحابو في وقت الحرب
_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ يذكرفيو أمرالتحكيـ وحالو

_ … _ :ولما عوتب عمى التسوية في العطاء قاؿ
_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ يخبر بو عف المبلحـ بالبصرة
_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ في ذكر المكاييؿ والموازيف

_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ ألبي ذر رحمة اهلل عميو لما أخرج إل ى الربذة
_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ عتابًا ألصحابو

_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ يذكر فيو الموت وحالو
_ … _ [يعظـ اهلل سبحانو ويذكر القرآف والنبي ويعظ الناس] (ع)ومف خطبة لو 

_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ وقد شاوره عمر في الخروج إل ى الرـو
_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ يخاطب بو المغيرة بف األخنس

_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ في حكـ البيعة وأمرىا



 

 

_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ في معنى طمحة والزبير
_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا المبلحـ
_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ في وقت الشورى

_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ في النيي عف غيبة الناس
_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ في النيي عف سماع الغيبة، وفي الفرؽ بيف الحؽ والباطؿ

_ … _ [عف واضع المعروؼ في غير أىمو، ومواضع المعروؼ] (ع)ومف كبلـ لو 
_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ في االستسقاء

_ … _ [في مبعث الرسؿ وفضؿ أىؿ البيت] (ع)ومف خطبة لو 
_ … _ [في ذـ الدنيا وفنائيا] (ع)ومف خطبة لو 
_ … _ يخاطب عمر رضي اهلل عنو وقد استشاره في حرب الفرس بنفسو (ع)ومف كبلـ لو 

_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا القرآف
_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ في ذكر أمر أىؿ البصرة وحاليـ

 _… _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ قبؿ موتو
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_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ في ذكر المبلحـ
_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا أمر الفتنة

_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا األئمة
_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكرفييا اآلخرة

_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا الظاىر والباطف
_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكرفييا بديع خمقة الخفاش

_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ خاطب بو أىؿ البصرة عمى جية الممحمة
_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا أحواؿ اآلخرة

_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكرفييا القرآف
_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكرفييا الدنيا
_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكرفييا الدنيا

… _ كيؼ دفعكـ قومكـ عف ىذا المقاـ وأنتـ أحؽ بو؟: لبعض أصحابو، وقد سألو (ع)ومف كبلـ لو 
 _

_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكرفييا بديع الخمقة اإلنسانية، وعجيب تركيبيا



 

 

_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ في أمر عثماف
_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فيا عجيب خمقة الطاؤوس

_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا بني أمية
_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ في أوؿ خبلفتو

_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ بعدما بويع لو بالخبلفة
_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ عند مسير أصحاب الجمؿ إل ى البصرة

_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ لما عـز عمى لقاء القـو بصفيف
_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكرفييا طمحة والزبير

_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا حرب أىؿ القبمة
_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ في معنى طمحة بف عبيد اهلل
_ … _ ىؿ رأيت ربؾ: ومف كبلـ لو عميو السبلـ قالو لِذعمب اليماني، وقد سألو

_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ في معنى الحكميف
_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ في ذـ أصحابو

 _… _ لرجؿ أرسمو إل ى قـو ليعممو عمميـ مف جند الكوفة (ع)ومف كبلـ لو 
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_ … _ ومف كبلـ لو عميو السبلـ لمُبرج بف ُمْسِير الطائي
_ … _ ومف خطبة لو عميو السبلـ في ذـ أصحابو

 _… _ فيرس الموضوعات
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الديباج الوضي 
 (السفر الثاني)في الكشؼ عف أسرار كبلـ الوصي

 المجمد الرابع
 

الديباج الوضي 
في الكشؼ عف أسرار كبلـ الوصي 



 

 

لئلماـ األعظـ يحيى بف حمزة عميو السبلـ 
 

تحقيؽ 
 خالد بف قاسـ بف محمد المتوكؿ
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
َـّ عونؾ يا أكـر األكرميف ولطفؾ] ([ 1)المَُّي
 ومف خطبة لو عميو السبلـ في الوعظ (170)
باألدلة التي نصبيا وقررىا، فاألدلة العقمية دالة عمى وجوده وتوحيده واألدلة : (انتفعوا ببياف اهلل)

. عمى المصالح والمفاسد مف دينو (2)الشرعية داللة
التي جاءتكـ في كتابو، وعمى ألسنة الرسؿ مف إىبلؾ مف سمؼ مف القروف : (واتعظوا ب مواعظ اهلل)

الماضية، واألمـ الخالية، مف أجؿ المخالفة بالعقوبات العظيمة، والنكاالت الشديدة فاحذروا مثؿ 
. حاليـ

خبلؼ الغش، وأراد أنو تعالى بما قرر في العقوؿ وأوضحو عمى : النصح: (واقبموا نصيحة اهلل)
ألسنة الرسؿ مف اليداية إلى الخير، والتحذير مف الشر كاف في غاية النصح؛ إذ ال نصح أعظـ مف 

. ذاؾ، وال أبمغ
الخبر اليقيف، : بالغ في قطع المعذرة، والجمية فعيمة وىو: (فإف اهلل تعالى قد أعذر إليكـ بالجمية)

. جمَّى لي األمر إذا أوضحو: ومنو قوليـ
أخذت عميو أف يفعؿ كذا أي : االتخاذ افتعاؿ مف األخذ، يقاؿ: (واتخذ عميكـ الحجة الواضحة)

. ألزمتو، وأراد أف اهلل تعالى أ لزميـ الحجة الواضحة، وأظيرىا ليـ وبيَّنيا عمى ما أراد
. ما يحبو مف األفعاؿ، فطمبو وأمركـ بتحصيمو مف واجب أو مندوب: (وبيَّف لكـ محابَّو مف األعماؿ)
. والذي يكرىو مف ذلؾ، فنياكـ عنو، وحذركـ عف فعمو مف قبيح أو مكروه: (ومكارىو منيا)
. اإلشارة إلى األفعاؿ المحبوبة (لتتبعوا ىذه)
. أي األفعاؿ المكروىة: (وتجتنبوا ىذه)

 __________
(. ب)سقط مف  (1)
 .دالة(: ب)في  (2)
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أي أحيط حوليا، (((: الجنة بالمكاره (1)حفت)): فإف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ كاف يقوؿ)
نما أوردعميو السبلـ كبلـ الرسوؿ صمى اهلل : (3((()حفت بالشيوات (2)والنار))) أي أحيط حوليا، وا 

بيانًا لما ذكره مف محابّْ اهلل ومكارىو، مف األعماؿ كميا، أي مما كاف مكروىًا  (4)عميو وآلو وسمـ
مف األعماؿ شاقًا فعمو، فيو مما تطمب بو الجنة؛ لما يقع فيو مف الثواب، وما كاف مشتيى لذيذًا 

. فعمو فيو مف ىوى النفس ومرادىا، وىو مما يورد النار ال محالة
أراد أنو ال طاعة هلل تعالى في أمر مف األمور : (واعمموا أنو مامف طاعة اهلل شيء إال يأتي في كره)

. إال وتمحقيا المشقة في فعؿ أو كؼ، فتكوف تمؾ المشقة سببًا لمثواب
يريد أف أكثر المعاصي كميا إيثار ليوى (: شيء إال يأتي في شيوة (5)وما مف معصية اهلل في)

. المعاصي مشتياة كما ذكر (7)، فبل جـر كانت(6)[ويودُّ ]النفس، وىو مف جممة ما يشتيى 
 __________

(. ب)إلخ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش ...إف الجنة حفت : في شرح النيج (1)
ف النار حفت(: ))ب)في  (2) . إلخ، وكذا في شرح النيج....(( وا 
 باب الزىد في الدنيا 65أخرجو اإلماـ الموفؽ بالميعميو السبلـ في االعتبار وسموة العارفيف ص (3)

وأورده في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي . وىوانيا عمى اهلل بسنده عف أنس، وانظر تخريجو ىناؾ
، ومسند أحمد بف (2559)، وسنف الترمذي برقـ1 وعزاه إلى مسمـ في الجنة المقدمة4/545الشريؼ 
تحاؼ السادة المتقيف 2/339، وسنف الدارمي 2/260،308حنبؿ  .  وغيرىا8/626، وا 

(. أ)وسمـ سقط مف : قولو (4)
. في، سقط مف النيج (5)
. تشتيي(: ب)يشتيى، في (: أ)، وقولو في (ب)سقط مف  (6)
 .كاف(: ب)في  (7)
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: ، وقد يشتيي اإلنساف فعؿ الصبلة، وقاؿ(إف الطاعة ال تأتي إال في كره): سؤاؿ؛ كيؼ قاؿ ىا ىنا
وقد يكوف عاصيًا بالظمـ وفيو إتبلؼ النفس والتغرير بيا في  (إف المعصية التأتي إال في شيوة)

اليبلؾ؟ 
وجوابو؛ ىو أف الغرض أف الطاعة ال تنفؾ عف الكراىة، والمعصية التنفؾ عف الشيوة، فاإلنساف 



 

 

ف نفر عف المعصية مف  ف اشتيى الطاعة في وجو، فالكراىة تتعمؽ بيا مف أوجو، وىكذا إنو وا  وا 
وجو فيي مشتياة مف أوجو أخر غير ذلؾ، ومراده مف ذلؾ ىو أف الطاعة غير منفكة عف الكراىة، 

. قررناه (1)وأف المعصية غير منفكة عف الشيوة، وىذا حاصؿ بما
ىذا دعاء بفعؿ الرحمة، وىي المطؼ، ونزع أي زاؿ عف الشيوة (: (2)فرحـ اهلل رجبًل نزع مف شيوة)

. فبلف قد نزع عف فعؿ الشر: وأقمع، مف قوليـ
. قير ىوى نفسو، بالمخالفة لو والزواؿ عنو: (وقمع مف ىوى نفسو)
يريد أنيا بعيدة االنتزاع عمَّا يكوف قبيحًا، وعّما كانت تيواه (: (3)فإف ىذه النفس أبعد شيء منتزعاً )

. إال عمى مف وفقو اهلل ورضيو؛ وذلؾ ألف النفس كثير ما تألؼ اليوى، والفطاـ عف المألوؼ عسير
ـْ ِإفَّ }: ، وأراه لـ يحذفيا كما في قولو تعالى(فإف ىذه النفس): سؤاؿ؛ ما ىذه الفاء في قولو اتَُّقوا َربَُّك

وغيرىا؟  [1:الحج]{َزْلَزَلَة السَّاَعةِ 
وجوابو؛ ىو أف الفاء إنما أتى بيا ىا ىنا إشعارًا بأف الجممة المتصمة بيا، مباينة لمجممة التي قبميا ال 

. كا آلية (4)تعمؽ ليا بيا، فإذا كانت الجممتاف قد أفرغتا في قالب واحد لـ تأت الفاء
 __________

. ما(: ب)في  (1)
. عف شيوتو: مف شيوتو، وفي شرح النيج(: ب)في  (2)
. منزعاً : في شرح النيج (3)
 .بالفاء(: ب)في  (4)
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نيا ال تزاؿ تنزع إلى معصية) نفسو تنزع إلى وطنو إذا تاؽ إليو وتشّوؽ، : تتوؽ إلييا، مف قوليـ: (وا 
: ثـ تمؾ المعصية حاصمة

وفي ىذا داللة عمى أف ِمبلؾ المعاصي وقاعدتيا ىو اليوى واالنقياد لحكـ النفس، : (في ىوى)
. فنعوذ باهلل مف غمبة اليوى واتباعو

، سادة (1)مفعوال العمـ ىا ىنا محذوفاف ظيورًا، وأف وما بعدىا مف تعمقاتيا: (واعممواعباد اهلل)
. مسدىما، وعباداهلل منصوب عمى النداء

أراد في جميع أحوالو، وذكر الصباح والمساء لشموليما وعموميما : (أف المؤمف ال يصبح وال يمسي)
. لذلؾ

: فيو وجياف: (إال ونفسو َظُنوٌف عنده)
بئرظنوف إذا كانت : أف يريد أف المؤمف نفسو قميمة حقيرة عنده يقمميا ويحقرىا، مف قوليـ: أحدىما



 

 

. قميمة الماء
أف يكوف معناه أف المؤمف يسيء الظف بنفسو في رزقو وحاؿ معيشتو، فيظف أف قمة مالو : وثانييما

. رجؿ ظنوف إذا كاف يسيء الظف بنفسو: ونقصاف قدره مف تقصيره في حؽ اهلل تعالى، مف قوليـ
: إذا نقصو وعابو، ومنو االزدراء وىو (2)بتقديـ الزاي عمى الراء، مف زراه: (فبل يزاؿ زاريًا عمييا)

. النقص
. مف األعماؿ الصالحة، وفعؿ الخيرات: (ومستزيدًا ليا)
يشير إما إلى الصحابة رضي اهلل عنيـ، فإنيـ بمغوا في الزىد في الدنيا : (فكونوا كالسابقيف قبمكـ)

ما أف يريد مف كاف قبميـ ممف زىد في الدنيا وأطرحيا . الغاية، وا 
ممف ذكرناه مف ىؤالء، ويحتمؿ أف يكوف مراده فأنتـ صائروف إلى الموت : (والماضيف أمامكـ)

. وكائنوف فيو ال محالة، كما كاف مف قبمكـ مف األمـ الماضية
قوا، مف قوليـ: (ُقوّْضوا مف الدنيا) . تقوَّضت الصفوؼ إذا تفرَّقت وذىبت: تفرَّ

 __________
. متعمقاتيا(: ب)في  (1)
 .غير واضحة( أ)زاره، ولعؿ الصواب كما أثبتو، والكممة في (: ب)في  (2)
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. بمنزلة مف رحؿ عف مكاف، فيو يقّوض رحمو إلى مكاف آخر: (تقويض الراحؿ)
. انقضت فييا أعمارىـ ساعة بعد ساعة، وشيرًا بعد شير، وعامًا بعد عاـ: (وطووىا)
بمنزلة السَّْفِر الذيف يطووف سفرىـ، فينزلوف كؿ يـو في منزلة غير األولى إلى أف : (طيَّ المنازؿ)

. ينقضي السفر
قرأ الماء في الحوض : يريد كتاب اهلل، وسمي قرآنًا مف أجؿ اجتماعو، يقاؿ: (واعمموا أف ىذا القرآف)

. إذا جمعو
. المعطي لمنصيحة: (ىو الناصح)
. ، ال يخمط بغيره، وال يمتزج بو سواه(1)في نصيحتو، يريد أف نصحو ِصْرؼٌ : (الذي ال يغش)
. لكؿ مف اىتدى بو إلى كؿ خير: (واليادي)
. مف اىتدى بيديو، وسمؾ منياجو: (الذي ال يضؿ)
. بالمواعظ الشافية، والقصص الصادقة: (َواْلُمَحدّْث)
. ال يدخؿ حديثو كذب، واليتيـ بو كسائر غيره مف األحاديث: (الذي ال يكذب)
المدارسة لو، والنظر فيو والتفكر في عجائبو : المجالسة ىاىنا ىي: (وما جالس أحد ىذا القرآف)



 

 

. واستنياض غرائبو، استعارة لو مف مجالسة اإلنساف لغيره ومفاكيتو لو
ما جاء زيد إال أكؿ : االستثناء ىا ىنا لمتفريغ في الُجَمِؿ، كقولؾ: (إال قاـ عنو بزيادة أو نقصاف)

القرآف ويعتمؽ بو بكثرة الدرس، إال وأثمر لو ثمرة زيادة أو  (2)وشرب، والغرض أف أحدًا ال يفاكو
. نقصاف

اإلقباؿ عمى الخيرات، واألعماؿ الصالحة، والفوائد العجيبة والحكـ البالغة، واآلداب : (زيادة في ىدى)
. النافعة في الديف والدنيا

مف جية أف اإلنساف إذا ازداد مف شيء انتقص مف نقيضو، فاإلقباؿ عمى : (أو نقصاف مف عمى)
. بيا (3)اآلخرة ىو زيادة مف اليدى، ونقصاف مف العمى وىوالزيادة في الدنيا، والشغؿ

 __________
. أي خالص ال يشوبو شيء: ِصْرؼ (1)
. تفكو بالشيء إذا تمتع بو: أي يتمتع بو، مف قوليـ (2)
 .واالشتغاؿ بيا(: ب)في  (3)
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. مف الخمؽ كميـ: (واعمموا أنو ليس عمى أحد)
جوع إلى غيره لما فيو مف الكفاية عمَّا سواه، واالستغناء بو في جميع (: مف فاقة (1)بعد الفرقاف)

. أموره الدينية والدنيوية
أي الغنى منتٍؼ عف كؿ أحد قبؿ نزوؿ القرآف، وىذا يصدؽ قولو : (وال ألحد قبؿ القرآف مف غنى)

ْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْف َشْيءٍ }: تعالى في وصؼ كتابو الكريـ وبأنو نور وشفاء، وأنو  [38:األنعاـ]{َما َفرَّ
. ييدي لمتي ىي أقـو والتي ىي أحسف، وغير ذلؾ مف الصفات

الشفاء مف جيتو، ومف عنده عمَّا يصيبكـ مف األدواء  (2)أي اطمبوا منو: (فاستشفوه مف أدوائكـ)
. األمراض: وىي

. أي واطمبوا منو اإلعانة، عمى ما يعتريكـ مف الشدة في األمور كميا: (واستعينوا بو عمى ألوائكـ)
. أعظمو، وأكبره فسادًا لمديف: (فإف فيو شفاء مف أكبر الداء)
بطاؿ عبادة غيره، والرد عمييـ : (وىو الكفر) باهلل والشرؾ بو؛ لما تضمنو مف الداللة عمى التوحيد، وا 

. في ذلؾ
وبما أكثر اهلل عمى المنافقيف مف الرد واال ستيانة ألحواليـ، في غير آية لما فيو مف : (والنفاؽ)

(. 3)البشاعة والسماجة
ْشُد ِمَف }: خبلؼ الرشد، قاؿ اهلل تعالى: الغي بالغيف بنقطة مف أعبلىا: (والغي والضبلؿ) َقْد َتَبيََّف الرُّ



 

 

الميؿ عف الحؽ، وأراد أف في القرآف سبلمة مف ىذه األمور كميا : ، والضبلؿ ىو[256:البقرة]{الَغيّْ 
. وُبْعدًا عنيا، والوقوؼ عمى مراد اهلل تعالى، وسموؾ منياجو

. لمكاف حرمتو عنده، وحقو عميو(: اهلل بو (4)واسألوا)
اجعموا محبة القرآف وجية إلى اهلل في قضاء حوائجكـ، أي اتخذوه ُوصمة : (وتوجيوا إليو بحبو)

. وذريعة إلى ذلؾ
: ألمريف: (وال تسألوا بو خمقو)

 __________
. القرآف: في نسخة وشرح النيج (1)
(. ب)منو، سقط مف  (2)
. القبح: السماجة (3)
 .فاسألوا: في شرح النيج (4)
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. فؤلف ما يسأؿ بو مف جيتيـ حقير مف مطالب الدنيا، وقدره أعمى وأجؿَّ مف ذلؾ: أما أوالً 
. فؤلنيـ ال يعرفوف حقو، فبل ينبغي أف يسألوا بو لجيميـ بحقو: وأما ثانياً 

في جبللة القدر والحرمة، وعظـ الموقع لو عند اهلل، وفي ىذا : (إنو ما توجو العباد إلى اهلل بمثمو)
فيا، ورفع مكانيا نحو الكعبة  داللة عمى شرفو عمى غيره مف المخموقات التي عظَّميا اهلل تعالى وشرَّ
والسماء، واألرض، والطور، والبيت المعمور، وغير ذلؾ مف األمكنة المشرفة، واألزمنة المباركة، 

. واألشباح الفاضمة
. لمف استشفع بو: (واعمموا أنو شافع)
. فيما شفع فيو: (مشفَّع)
. فيما نطؽ بو، فما شيد بو فيو صدؽ، وما قالو وتضمنو فيو حؽ: (وقائؿ مصدَّؽ)
. برفع الدرجة والسبلمة : (وأنو مف شفع لو القرآف يـو القيامة)
. كاف مقبواًل فيما قالو، ونطؽ بو: (شفّْع فيو)
َوُىَو َشِديُد }: الجداؿ، قاؿ اهلل تعالى: سعى بو أوجادلو، واْلِمَحاؿُ : (ومف محؿ بو القرآف يـو القيامة)

[. 13:الرعد]{اْلِمَحاؿِ 
. كاف ما قالو القرآف فيو الصدؽ ال محالة: (ُصّدؽ عميو)
: يعمف عمى رءوس األشياد(: يـو القيامة (1)[منادٍ ]فإنو ينادي )
ممتحف في كدّْه وكدحو وسائر أعمالو، تعرض لو : (أال إف كؿ حارث مبتمى في حرثو وعاقبة عممو)



 

 

. الببلوي واالمتحانات كميا
إال العامميف بالقرآف، وأىؿ الدرس لو، والمسيريف ليالييـ في تبلوة ألفاظو، فإنيـ : (غير حرثة القرآف)

. ال تمحقيـ البموى وال تعترييـ االمتحانات، بؿ في أماف مف ذلؾ، ال يخافوف خوفًا واليتصؿ بيـ
. العامميف بو والمتعبيف ألنفسيـ فيو: (فكونوا مف حرثتو)
. والتابعيف لو في امتثاؿ أوامره ونواىيو: (وأتباعو)
: فيو وجياف: (واستدلوه عمى ربكـ)

 __________
 .وشرح النيج( ب)زيادة في  (1)
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أف يريد استدلوا بو عمى أحكاـ اهلل تعالى التي تعبدكـ بيا مف اإليجاب، والتحميؿ والتحريـ : أحدىما
. والندب، وغير ذلؾ مما شرعو لكـ

أف يريد استدلوا باألدلة التي قررىا فيو عمى وجود الصانع وتوحيده، فإف اهلل تعالى قد : وثانييما
رصؼ األدلة في القرآف الدا لة عمى وجوده وتوحيده رصفًا، وبيَّنيا فيو بيانًا، ال تتسع لو القوى 

ِإفَّ ِفي َخْمِؽ السََّماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتبَلِؼ }: البشرية، وال تقدر عميو الفطف اآلدمية، وىذا كقولو تعالى
، وىكذا ماقالو في سورة الرـو في مثؿ قولو [190:آؿ عمراف]{المَّْيِؿ َوالنََّياِر اَلَياٍت أِلُوِلي اأَلْلَبابِ 

َأمَّْف َجَعَؿ اأَلْرَض َقَرارًا َوَجَعَؿ ِخبَلَلَيا َأْنَيارًا َوَجَعَؿ َلَيا َرَواِسَي َوَجَعَؿ َبْيَف اْلَبْحَرْيِف }: تعالى
ثباتو، وىكذا ما ذكره  [61:النمؿ]{...َحاِجًزا إلى آخر ىذه اآليات، فإف فييا داللة باىرة عمى وجوده وا 

. اهلل تعالى في غير آية مف ذلؾ، ولو ذىبنا نستقصي ذلؾ لطاؿ الكبلـ فيو، ولـ نقؼ لو عمى غاية
. أي اطمبوا النصيحة منو، فيو داؿ عمييا ألنفسكـ: (واستنصحوه عمى أنفسكـ)
أراد أنو إذا دؿَّ عمى شيء، ودلَّت اآلراء عمى خبلفو ونقيضو فيو الداؿ عمى : (واتَّيموا عميو آراءكـ)

. الصواب، وىي متيمة باإلضافة إليو؛ لكونو حقًا وغيره غير حؽ
أي أنو إذا دؿَّ عمى شيء فيو صريح فيما دؿَّ عميو، وداللة اليوى (: أىواءكـ (1)واستغشُّوا عميو)

. فيما تدؿُّ عميو مغشوشة، باإلضافة إليو
. أي الزموا العمؿ الصالح وافعموه: (العمؿ العمؿ)
ما الموت، فاعمموا مف أجؿ ذلؾ وبادروه: (ثـ النياية النياية) . وىي إما القيامة، وا 

 __________
 (.ىامش في ب)واغتشوا فيو : فيو، وفي نسخة: وشرح النيج(: ب)في  (1)
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. عمى الديف والتزاـ أحكامو: (ثـ االستقامة االستقامة)
ما عمى التكميؼ وأحكامو، فإف اهلل مع الصابريف باإلعانة : (ثـ الصبر الصبر) إما عمى الببلوي، وا 

. والتأييد والنصر
، وفي (1)((ِمبلُؾ الديف الورع)): فإنو أساس الديف وقاعدة مياده، وفي الحديث: (!والورع الورع)

منكـ  (2)لو صمتـ حتى تكونوا كاألوتار، وصميتـ حتى تكونوا كالحنايا، ما ُقِبَؿ ذلؾ)): حديث آخر
(. 3()(إال بورع حاجز

. غاية تنتيوف إلييا وتقفوف عندىا: (إف لكـ نياية)
أراد أف اإلنساف مأخوذ عميو في تزكية نفسو، وتحصيؿ أسباب السعادة : (فانتيوا إلى نيايتكـ)

األبدية، والزلفى عند اهلل وأف لو نياية مف ذلؾ ينتيي عندىا، فينبغي منو االجتياد حتى يبمغ إلييا 
. ويصؿ

ف لكـ عمماً ) . أدلة واضحة عمى الديف واإلسبلـ: (وا 
 __________

قواـ الشيء ونظامو، وما : المبلؾ بالكسر والفتح: ، وقاؿ في شرحو4/358النياية البف األثير  (1)
. يعتمد عميو

(. ب)ذلؾ، سقط مف : قولو (2)
 350رواه مف حديث السيد العبلمة اليادي بف إبراىيـ الوزير رحمو اهلل في ىداية الراغبيف ص (3)

باختبلؼ يسير وتقديـ وتأخير فيو، وذكر أنو حديث مشيور، ورواه اإلماـ الميدي لديف اهلل أحمد بف 
لو صميتـ حتى تكونوا كالحنايا، )):  بمفظ118يحيى المرتضى عميو السبلـ في تكممة األحكاـ ص

ف الديف  وصمتـ حتى تكونوا كاألوتار، وتوفيتـ ما بيف الركف والمقاـ، ما نفعكـ ذلؾ إال بالورع، أال وا 
ف الديف الورع ف الديف الورع، أال وا   (.(الورع، أال وا 
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إفَّ لكـ )):َفْأَتّموا بو مف غير مخالفة لو، وقد ورد مثؿ ىذا عف الرسوؿ عميو السبلـ: (فاىتدوا بعممكـ)
(. 1()(نياية فانتيوا إلى نيايتكـ

ف لئلسبلـ غاية) . حدًا اليكوف اإلنساف مسممًا إال بإحرازه وتحصيمو: (وا 
. فصموىا وأحرزوىا حتى تكونوا مسمميف: (فانتيوا إلى غايتو)



 

 

اعطوه ما أوجب عميكـ مف ىذه الواجبات، مف : (واخرجوا إلى اهلل مما افترض عميكـ مف حقو)
خرجت إلى فبلف مف َدْيِنِو إذا أوفيتو إياه وىو مجاز ىاىنا، ومف األولى البتداء الغاية، : قوليـ

. والثانية لمتبعيض
 __________

، الحديث الرابع عف ابف 18أخرجو مف حديث الشريؼ السيمقي في األربعيف السيمقية ص (1)
أييا الناس؛ إف لكـ )): سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ يقوؿ في خطبتو: عباس، قاؿ

ف المؤمف بيف مخافتيف، بيف أجؿ قد  ف لكـ نياية فانتيوا إلى نيايتكـ، وا  معالـ فانتيوا إلى معالمكـ، وا 
مضى ال يدري ما اهلل صانع بو، وبيف أجؿ قد بقي ال يدري ما اهلل قاض فيو، فميأخذ العبد لنفسو مف 
نفسو، ومف دنياه آلخرتو، ومف الشبيبة قبؿ الكبر، ومف الحياة قبؿ الممات، فوالذي نفس محمد بيده 

 (.(ما بعد الموت مف مستعتب، وما بعد الدنيا مف دار إال الجنة أو النار
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وىو ما قدَّره عميكـ مف ىذه العبادات في اليـو والميمة، وسفَّ لكـ مف ىذه : (وبيَّف لكـ مف وظائفو)
ما  السنف المشروعة، إما باإلضافة إلى األياـ والميالي كالسنف الرواتب لمصبلة المفروضة، وا 

ما (2)، والصبلة المنقولة فييا(1)باإلضافة إلى األسابيع في األياـ، نحو الغسؿ يـو الجمعة ، وا 
( 3)باإلضافة إلى األعواـ، نحو صبلة الرغائب في رجب، وصبلة الشعبانية

 __________
مف توضأ يـو الجمعة فبيا : ))وذلؾ لمحديث المروي عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ (1)

رواه اإلماـ القاسـ بف محمد عميو السبلـ في االعتصاـ ( (ونعمت، ومف اغتسؿ فالغسؿ أفضؿ
، وعزاه إلى شرح التجريد لممؤيد باهلل أحمد بف الحسيف الياروني عميو السبلـ، بسنده عف 1/255

وأخرجو أبو داود، والترمذي، والنسائي، عف سمرة بف : أنس بف مالؾ، قاؿ اإلماـ القاسـ في تخريجو
جندب بمفظو، وقد أورد اإلماـ القاسـ في االعتصاـ عددًا مف األدلة الدالة عمى مشروعية الغسؿ يـو 

. (انظرىا ىناؾ). الجمعة
أروي :  فقاؿ ما لفظو30-29وفي ذلؾ ما ذكره العبلمة يحيى بف الميدي في الوسيمة ص (2)

ما مف عبد مؤمف قاـ )): قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: باإلسناد الصحيح عف عمي قاؿ
يـو الجمعة إذا ارتفعت الشمس قدر رمح وأكثر، فتوضأ وأسبغ الوضوء، وصمى ركعتيف إيمانًا 

واحتسابًا، كتب اهلل لو مائتي حسنة ومحا عنو مائتي سيئة، فإف صمى أربع ركعات رفع اهلل لو في 
الجنة أربعمائة درجة، فإف صمى ثماف رفع اهلل لو ثمانمائة درجة وغفر لو ذنوبو كميا، فإف صمى 
اثني عشر كتب اهلل لو ألفًا ومائتي حسنة، ومحا عنو ألفًا ومائتي سيئة، ورفع لو في الجنة ألفًا 



 

 

. انتيى(. (ومائتي درجة
صبلة الشعبانية، ىي مف السنف المشروعة ُتَصمَّى ليمة النصؼ مف شعباف مف كؿ سنة، وىي  (3)

، ويسمـ في كؿ ركعتيف، وقد ورد الحديث في فضميا، وىو ما {قؿ ىو اهلل أحد}مائة ركعة بألؼ مرة 
 بسنده عف أمير 298أخرجو اإلماـ أبو طالب يحيى بف الحسيف الياروني عميو السبلـ في أماليو ص

مف صمى ليمة النصؼ )): قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: المؤمنيف عمي عميو السبلـ قاؿ
مف شعباف مائة ركعة بألؼ مرة قؿ ىو اهلل أحد لـ يمت قمبو يـو تموت القموب، ولـ يمت حتى يرى 

مائة ممؾ يؤمّْنونو مف عذاب اهلل، ثبلثوف منيـ يبشرونو بالجنة، وثبلثوف كانوا يعصمونو مف 
 (.(الشيطاف، وثبلثوف يستغفروف لو آناء الميؿ والنيار، وعشرة يكيدوف مف كاده
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. ، وغير ذلؾ مف الوظائؼ والتعبدات
إما بالفوز والنجاة عند امتثاؿ أوامري، واالنكفاؼ عمَّا أنيى عنو، أو بالجنة عمى اهلل : (أنا شاىد لكـ)

. تعالى وتوفية أجوركـ
صغاء: (وحجيج يـو القيامة عنكـ) . أدافع عنكـ يـو القيامة إف َقِبْمتـُ ما أقولو، واستمعتموه بوعي وا 
ف القدر السابؽ قد وقع) وقوعيا في األزمنة  (1)أراد أف األمور التي سبؽ في عمـ اهلل تعالى: (أال وا 

. ىو كائف قد وقع، وأراد نبوة الرسوؿ وما كاف قد وقع مف ذلؾ مف الخبلفة (2)المستقبمة فما
وما كاف مف األقضية السابقة األزلية مف ذلؾ فقد حضر وقتو، وغرضو : (والقضاء الماضي قد تورد)

. ال محالة (3)مف ىذا ىو أف ما كاف مف األقدار المنتظرة، واألقضية الماضية، فيو كائف وواقع
ني متكمـ ِبَعِدة اهلل وحجتو) أولياءه، وناطؽ بحجج اهلل عمى الخمؽ  (4)مصرّْح بما وعد اهلل: (وا 

(. 5)وموضحيا ليـ؛ لئبل يكوف لمخمؽ حجة عمى اهلل تعالى
ني متكمـ بعد اهلل): وفي بعض النسخ . أي بعد ما تكمـ اهلل بكبلمو ومبمّْغو إياكـ: (وا 

تعالى عمى الخمؽ كما كاف الرسوؿ حجة عمى الخمؽ في إببلغ ما يبمّْغ  (6)وحجتو أي وأنا حجة هلل
: مف الشرائع واألحكاـ، ثـ تبل عميو السبلـ عقيب كبلمو قولو تعالى

َـّ اْسَتَقاُموا}) . عمى ما أمروا بو مف الديف والتوحيد: [30:فصمت]({ِإفَّ الَِّذيَف َقاُلوا َربَُّنا المَُّو ُث
ـْ ُتوَعُدوفَ }) ـُ اْلَمبَلِئَكُة َأالَّ َتَخاُفوا واََل َتْحَزُنوا َوَأْبِشُروا ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُت ُؿ َعَمْيِي [. 30:فصمت] ({َتَتَنزَّ

: ثـ قاؿ
 __________

(. أ)تعالى، زيادة في  (1)
. مما(: ب)في  (2)



 

 

. واقع(: ب)في  (3)
(. ب)لفظ الجبللة، ليست في  (4)
(. ب)تعالى، سقط مف  (5)
 .اهلل(: ب)في  (6)
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. يريد أقررتـ هلل تعالى بالربوبية(: {َربََّنا اهللُ }: قمتـ (1)ولقد)
. بتقرير أحكامو، واالئتمار بأوامره، والوقوؼ عمى حدوده: (فاستقيموا عمى كتابو)
. الطريقة التي أمر بسموكيا: (وعمى منياج أمره)
قامة أمر الديانة لوجيو: (وعمى الطريقة الصالحة مف عبادتو) . بإخبلص العبادة لو، وا 
. مرؽ السيـ مف الرمية إذا جاوزىا وخرج عنيا: تخرجوا، مف قوليـ: (ثـ ال تمرقوا منيا)
فييا أمورًا لـ تدؿ عمييا السنة، وال أوضحتيا داللة، وال قاـ عمييا  (3)تحدثوا(: فييا (2)وال تتبدعوا)

. برىاف واضح
. تنازعوا فييا وتختمؼ آراؤكـ مف أجميا، والضمير لمطريقة: (وال تخالفوا عنيا)
. الخارجيف عف الديف: (فإف أىؿ المروؽ)
ما عف النجاة فييمكوف: (منقطع بيـ يـو القيامة) . إما عف الجنة، وا 
. في عممو وحكمو: (عند اهلل)
ىزعت الشيء إذا كسرتو، والتيزيع : التكسير، تقوؿ: التيزيع: (ثـ إياكـ وتيزيع األخبلؽ وتصريفيا)

: مرَّ ييزع، وأراد ىا ىنا تبديؿ األخبلؽ والتردد فييا، وفي الحديث: اإلسراع في المشي، يقاؿ: أيضاً 
، وتصريؼ ((عف ذي الوجييف وذي المسانيف (4)[صمى اهلل عميو وآلو وسمـ]نيى رسوؿ اهلل))

. اختبلفيا، وكمو مذمـو في صاحبو: األخبلؽ
. في كؿ ما نطؽ بو مف غير مخالفة: (واجعموا المساف واحداً )
. عف الكبلـ فيما اليعني، وال يعود عميو بفائدة(: الرجؿ لسانو (5)وليختزف)
أي غالب لو، وتعديتو بالباء تعويبًل عمى معناه؛ ألف المعنى أنو : (فإف ىذا المساف جموح بصاحبو)

ذاىب بصاحبو إلى األخطاروالميالؾ؛ كالفرس الجموح الذي ال يممؾ راكبو رأسو فربما ألقاه في 
. ميمكة

 __________
. وقد: وشرح النيج( ب)في  (1)
. وال تبتدعوا: في شرح النيج (2)



 

 

. وال تحدثوا(: ب)في  (3)
(. ب)ما بيف المعقوفيف زيادة في  (4)
 .وليخزف: في شرح النيج (5)
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يتقي : حتى ىذه متعمقة بكبلـ محذوؼ تقديره(: حتى يختزف لسانو (1)واهلل ما أرى عبدًا يتقي بتقوى)
يستره عف الكبلـ وكثرتو فيما ال يجدي، وفي : بتقوى، فيكوف ناجيًا عند اهلل؛ حتى يختزف لسانو

ف كبلـ العبد كمو عميو ال لو إال ذكرًا هلل تعالى، أو أمرًا بمعروؼ أو نييًا عف )): الحديث أال وا 
(. 2()(منكر

(. 3)أي أف قمبو مالؾ لو، وآخذ بحجزتو: (فإف لساف المؤمف مف وراء قمبو)
ف قمب المنافؽ مف وراء لسانو) . مالؾ لو، وآخذ بحجزتو: (وا 

: ثـ فسر كبلمو ىذا بقولو
: إذا ىَـّ بكبلـ وأراد أف ينطؽ بو، فإنو: (ألف المؤمف إذا أراد أف يتكمـ بكبلـ)
يكرره عمى فكره مرة بعد مرة، وساعة بعد ساعة، ال يمضيو إال بفكر ونظر في (: في نفسو (4)ُيدبّْره)

. عاقبتو
. مطابقًا لمصبلح، موافقًا لمديف: (فإف كاف خيراً )
. أظيره وتكمَّـ بو: (أبداه)
ف كاف شراً ) . فيو مفسدة وخبلؼ لمديف: (وا 
. ستره ولـ يظيره وال ينطؽ بو: (واراه)

 __________
: فيو( بتقوى: )، وكذا في شرح النيج إال قولو ىنا.إلخ...يتقي بتقوى تنفعو حتى(: ب)في  (1)
. (تقوى)
، الحديث 22أخرجو مف حديث عف ابف عمر الشريؼ السيمقي في األربعيف السيمقية ص (2)

 عف عبيد بف 511التاسع، رواه اإلماـ الموفؽ باهلل عميو السبلـ في االعتبار وسموة العارفيف ص
كبلـ ابف آدـ عميو ال لو، إال أمرًا بمعروؼ، أو نييًا عف منكر، أو ذكرًا )): عمير، عف أبي ذر بمفظ

، ومسند شمس 6/439، وانظر موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ(وانظر تخريجو ىناؾ(. )(هلل
. 507-1/506األخبار 

. معقده: حجزة اإلزار (3)
 .تدبّْره: في شرح النيج (4)
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ف المنافؽ) وىو الذي يظير الديف ويكتـ الكفر وال يظيره، فيذه أمارة النفاؽ وعبلمتو، وعمى ىذا : (وا 
كانت عادة المنافقيف في أياـ الرسولعميو السبلـ فإنيـ كانوا يظيروف اإلسبلـ عمى ألسنتيـ، ويتكمموف 

ذا خموا أظيروا ما يكتمونو مف الكفر باهلل، والجحداف لنبوة الرسوؿ، وقد فضحيـ  (1)بالشيادتيف، وا 
اهلل تعالى في غير آية، وأظير ما يكتمونو مف ذلؾ، ولولـ يكف مف ذلؾ إال ما تضمنتو سورة التوبة 

. لكاف كافياً 
رميًا  (3)مف غير تفكر، وتدّبر لعاقبتو، ولكنو يرمي بو (2)عف وشيج: (يتكمـ بما أتى عمى لسانو)

(. 4)مف غير فطانة وتثبت
. ال يعمـ بقولو، وال يتحقؽ حالو: (ال يدري ما يقوؿ)
. فينطؽ بو ويغتنمو: (وماذا لو)
. فيسكت عنو ويحجـ، وال يفوه بو: (وماذا عميو)
ال يستقيـ إيماف عبد حتى يستقيـ قمبو، وال : ))قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ (5)وقد)

فإيراده عميو السبلـ ليذا الحديث مف جية الرسوؿ، معتضدًا (: (6()(يستقيـ قمبو حتى يستقيـ لسانو
. بو، مقويًا لكبلمو بو
 __________

. فإذا(: ب)في  (1)
. أي عف قرب (2)
(. أ)بو، سقط مف : قولو (3)
. وال تثبت(: ب)في  (4)
. ولقد: في شرح النيج (5)
في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي (( ال يستقيـ إيماف عبد حتى يستقيـ قمبو: ))الحديث بمفظ (6)

، والدر المنثور 1/53، ومجمع الزوائد 3/198، وعزاه إلى مسند أحمد بف حنبؿ 7/406الشريؼ 
 وغيرىا، 3/527،353، والترىيب والترغيب لممنذري(24925)، وكنز العماؿ رقـ 2/221لمسيوطي 
أخرجو  ((ال يستقيـ إيماف عبد حتى يستقيـ لسانو، وال يستقيـ لسانو حتى يستقيـ قمبو)): وىو بمفظ

 مف 36و ص.  بسنده مف حديث عف الحسف البصري1/30اإلماـ المرشد باهلل في األمالي الخميسية
 .حديث عف قريش التميمي عف عبد اهلل

(4/1138 )



 

 

 

. يبلقيو يـو القيامة: (فمف استطاع منكـ أف يمقى اهلل سبحانو)
سالمًا عف قتميـ بغير حؽ، وأخذ أمواليـ ظممًا : (وىو نقي الراحة مف دماء المسمميف وأمواليـ)

. وعدوانا
. في الغيبة، والنقص ليـ في ذلؾ(: أعراضيـ (1)سميـ المساف عف)
. فإنو أسمـ لدينو، وأحمد لعاقبتو عند اهلل تعالى: (فميفعؿ)
ـ عامًا أوؿ) ـ العاـ ما حرَّ  (واعمموا عباد اهلل أف المؤمف يستحؿُّ العاـ ما استحؿَّ عامًا أوؿ، ويحرّْ
: فيو وجياف: (2)

أف يريد أف المؤمف لما اعتقد أف الحبلؿ ما أحمو اهلل، والحراـ ما حرمو اهلل، فإنو ال يحدث : أحدىما
. في نفسو شيئًا مما يخالؼ ذلؾ، وال يقبؿ ما أحدثو غيره

أف يكوف كناية في حاؿ المؤمف وىو أنو عمى حالة واحدة مستقيـ عمى الطريقة المحمودة، : وثانييما
خبرتموىا، وأحكمتـ أمرىا، : (فقد جربتـ األمور وضرستموىا). ال يختمؼ حالو في أمر مف األمور

. رجؿ مضرس إذاكاف محكمًا لمتجارب: ومنو قوليـ
. مف األمـ والقروف الخالية: (ووعظتـ بمف كاف قبمكـ)
. مف أجؿ اال تعاظ بيا، والتيقظ ألحواليا: (وضربت لكـ األمثاؿ)
. مف التزاـ الديف، والرعاية ألحكامو وحدوده: (ودعيتـ إلى األمر الواضح)
. كأنو ال يسمع، وبو صمـ عف سماعو (3)يعرض عنو: (فبل يصُـّ عف ذلؾ)
. ال يسمع أبداً : (إال أصـ)
. لوضوحو، واستقامتو(: (4)وال يعمى عف ذلؾ)
. مستحكـ العمى: (إال أعمى)

 __________
. مف: في شرح النيج (1)
وأف ما أحدث الناس ال يحؿ لكـ شيئًا مما حـر عميكـ، ولكف الحبلؿ ما : )بعده في شرح النيج (2)

. (أحؿ اهلل والحراـ ما حـر اهلل
. عميو(. أ)في  (3)
 .وال يعمى عنو: في شرح النيج (4)
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أراد أنو إذا لـ يكف متيقظًا بما يوصمو اهلل إليو مف الببلوي، : (ومف لـ ينفعو اهلل بالببلءوالتجارب)
. ويقرع سمعو مف اختبار األمور وتكريرىا عمى أذنو

إما ألف التجارب أدخؿ في النفع، فإذا لـ ينتفع باألعمى لـ يكف منتفعًا : (لـ ينتفع بشيء مف العظة)
ما أف يريد أف التجارب إنما تكوف مف جية نفسو، والموعظة مف جية غيره، ومف لـ ينتفع  باألدنى، وا 

. بما يكوف مف نفسو الختصاصو بو لـ ينتفع بما يكوف مف جية الغير
. يكوف مستقببًل لو في القيامة (2)مما(: مف أمامو (1)وأتاه التقصير)
يريد أنو إذا شاىد ذلؾ اليـو وتحقؽ ما فيو مف العظائـ، : (حتى يعرؼ ما أنكر، وينكر ما عرؼ)

وتحقيؽ األحواؿ كميا، فإنو يعرؼ ما أنكره مف المواعظ ومخالفة التجارب، وينكر ما عرؼ مف 
. التقصير والتفريط

. عمى كثرتيـ واختبلؼ أجناسيـ(: (3)والناس)
ـْ ِشْرَعًة َوِمْنَياجاً }: طريقة، قاؿ اهلل تعالى(: متبع شرعة(4):رجبلف) أي  [48:المائدة]{ِلُكّؿ َجَعْمَنا ِمْنُك

. ينتيجيا ويسمكيا (5)طريقة
. مخترعيا ومنشئيا: (ومبتدع بدعة)
. يوضح ما ىو عميو، وماجاءبو، ويكوف داللة عمييا: (ليس معو مف اهلل برىاف سنة)
. وال حجة ظاىرة يستضيء بيا: (وال ضياء حجة)
ف اهلل لـ يعظ أحدًا قط) . بشيء مف المواعظ الحسنة(: (6)وا 
. لما فيو مف الببلغ الظاىر، والوعظ الشافي الزاجر: (بمثؿ ىذا القرآف)
. القوي الذي ال ينقطع مف تمسؾ بو، وال ييي أمره: (فإنو حبؿ اهلل المتيف)

 __________
. النقص(: ب)في  (1)
. ما(: ب)في  (2)
نما الناس، وفي شرح النيج(: ب)في  (3) . فإف الناس: وا 
. إلخ...رجؿ متبع: رجبلف(: ب)في  (4)
. أي طريقاً (: ب)في  (5)
 .وشرح النيج( ب)قط، سقط مف  (6)
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بينو وبيف الخمؽ، المؤتمف عمى كؿ أمر في أخباره وسائر أحوالو  (1)اْلُوْصَمُة التي: (وسببو األميف)
. وما دلَّت عميو عمومو



 

 

لما كاف الربيع ىو خيار األزمنة وأعبلىا نفعًا، شبَّيو بيا مف أجؿ ذلؾ، يريد (: (2)وفيو ربيع القمب)
. يحيييا بالنبات، فيكذا القرآف تحيا بو القموب عف موت الجيؿ (3)أنو بمنزلة الربيع لؤلرض

. عيف الماء وأصمو: الواحد منيا ينبوع وىو: (وينابيع العمـ)
أي ىو بمنزلة الماء لمقمب، فكما أف الماء يحيا بو كؿ شيء، فيكذا القرآف يحيا بو (: (4)ماء القمب)

. كؿ جيؿ ويستقيـ بو كؿ معوج
نما جعمو ماء لمقمب وجبلء لغير القمب لما يختص الماء مف : (جبلء غيره) مف الشبيات كميا، وا 

الحياة، ولمكاف موقعو منو، فبل جـر سماه ماًء لمقمب، وجعمو يحيا بو، وما عداه فيو جبلء لو 
بعاد ليا عف الشؾ، وغير ذلؾ مف  كاألعماؿ وسائر التصرفات، فإف القرآف جبلء ليا عف الرياء وا 

. العاىات، فيذا عمى ما وصفتو مف حاؿ القرآف، وما يختص بو مف ىذه الفضائؿ
. بو ألمور اآلخرة: (مع أنو قد ذىب المتذكروف)
. ألحكامو وعمومو: (وبقي الناسوف)
يغفؿ التذكر، فيحصؿ النسياف مف جية اهلل تعالى عادة  (6)ىو الذي: فالناسي(: (5)والمتناسوف ليا)

نما ترؾ أحكامو عمدًا وتساىبًل، فيو  إلغفاؿ أسباب التذكر، وأما المتناسي فيو الذي ليس ناسيًا وا 
طراحيا . مثؿ الناسي في إىماليا وا 

سؤاؿ؛ ما فائدة المعية ىاىنا ومامعناىا؟ 
 __________

(. ب)التي، سقط مف : قولو (1)
(. ىامش في ب)القموب : في نسخة (2)
. في األرض(: ب)في  (3)
. وما لمقمب جبلء غيره: في شرح النيج (4)
. ومف شرح النيج( ب)ليا، سقط مف : أو المتناسوف، وقولو: في شرح النيج (5)
 .يعقؿ(: ب)يغفؿ، في (: أ)، وقولو في (ب)الذي، سقط مف : قولو (6)
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: وجوابو؛ ىو أف فائد ة الكبلـ ومعناه ىو أنو قد حصؿ ىاىنا أمراف
اختصاص القرآف بحياة القموب وجبلء األبصار، وذىاب المتذكريف بو، وفي ذلؾ عظـ المحنة وتأكد 

. البموى
. نوعًا مف أنواع الخيرفكونوا مف الداعيف إليو، والمعينيف عمى فعمو: (فإذا رأيتـ خيرًا فأعينوا عميو)
ذا رأيتـ شرًا فاذىبوا عنو) نوعًا مف أنواع الشر وأسبابو وطرقو، فانصرفوا عف فعمو والدعاء إليو، : (وا 



 

 

: ثـ حكى ما قالو الرسوؿ عميو السبلـ في ذلؾ، بقولو
: (((يا ابف آدـ، اعمؿ الخير ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد)): فإف الن ب ي عميو السبلـ كاف يقوؿ)

لى العمؿ بو . يعني جيد الفعؿ، قاصد إلى الخير وا 
ف الظمـ ثبلثة) . أراد الظمـ فيما بيف الخمؽ: (أال وا 
فيو عمى ىذه األقساـ الثبلثة، ثـ أخذ (: ال يغفر، وظمـ اليترؾ، وظمـ مغفور ال يطمب (1)ظمـ)

: عميو السبلـ في تفاصيميا بقولو
ِإفَّ المََّو اَل َيْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو َوَيْغِفُر َما }: قاؿ اهلل تعالى: فأما الظمـ الذي ال يغفر فالشرؾ باهلل تعالى)

ومراده بما قالو أنو ال يغفر مف دوف توبة وىذا باتفاؽ المرجئة، (: [48:النساء]{ُدوَف َذِلَؾ ِلَمْف َيَشاءُ 
وجميع مف خالؼ في غفراف الكبائر مف دوف التوبة، فإنو قد وافقنا عمى أف الشرؾ وسائر الخصاؿ 

نما الخبلؼ في الكبائر الفسقية الصادرة مف أىؿ الصبلة ىؿ تغفر مف  الكفرية ال تغفر إال بالتوبة، وا 
: فرؽ المرجئة (2)إنيا ال تغفر إال بالتوبة، وعند سائر: دوف توبة أـ ال؟ فعندنا وىو قوؿ المعتزلة

. إنيا مغفورة مف دوف توبة
 __________

. فظمـ، وكذا في شرح النيج(: ب)في  (1)
 (.ب)سائر سقط مف : قولو (2)
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فإف اهلل تعالى ال يغفره وال بد مف المؤاخذة (: (1)والظمـ الذي ال يترؾ ظمـ العباد بعضيـ لبعض)
عميو، وىذا نحو التظالـ فيما بيف الخمؽ في األعراض واألمواؿ، والغيبة والنميمة، وغير ذلؾ مف 

ف تاب إلى اهلل في ذلؾ، فيي غير مغفورة وال بد مف االعتذار إلى المجني  (2)المعاصي فإنو وا 
: عميو، وذلؾ ألف لممعصية وجييف وجيتيف

. فجية كونيا معصية هلل تعالى وىذه تصح التوبة منيا
ال بد فييا مف االعتذار، وال تكفي التوبة عف كونيا معصية، بؿ ال بد  (3)وجية كونيا إساءة وىذه

. (ذنب ال يترؾ): مف رفع جانب اإلساءة باالعتذار، فميذا قالعميو السبلـ
. يريد مف دوف توبة: (وأما الظمـ الذي يغفر)

 __________
. وأما الظمـ الذي ال يترؾ فظمـ العباد بعضيـ بعضاً : في شرح النيج (1)
(. ب)غير، سقط مف  (2)
 .فيذه(: ب)في  (3)
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واحدىا َىَنٌة، وأراد بالينات األشياء القبيحة، وغرضو مف ىذا : (فظمـ العبد نفسو عند بعض اْلَيَناتِ )
جميع الصغائر فإنيا مغفورة، وعقابيا مكّفر في جنب ما لو مف الثواب مف دوف توبة، ويجوز أف 

يكوف مراده مف ذلؾ كؿ ذنب لـ يذكراهلل تعالىفيو حدًا والعقابًا، وىو الذي يقع فيو اإلنساف الحيف بعد 
، فبل يبعد في ىذه المعاصي ((ال يزاؿ المؤمف يواقع الذنب الفينة بعد الفينة)): الحيف، وفي الحديث

َكَباِئَر اإِلْثـِ َواْلَفَواِحَش ِإالَّ }: (1)أف يغفرىا اهلل تعالى مف دوف توبة، وىذا ىو المراد مف قولو تعالى
، وعمى ىذا يكوف االستثناء منقطعًا عّما قبمو، وعمى ىذا يكوف معناه الذيف ال [32:النجـ]{المََّمـَ 

يواقعوف ما يعذبوف عميو، لكف الممـ ربما صدر مف جيتيـ، فيغفره اهلل تعالى، ويجوز أف تكوف إال 
صفة وال تكوف استثناء، ويكوف معناىا كبائر اإلثـ غير الممـ، أو يكوف عطؼ بياف عمى كبائر 

. اإلثـ
ىناؾ، إشارة إلى األمكنة، وأراد موضع القيامة : في غاية الصعوبة وقولو: (القصاص ىناؾ شديد)

وأصعب : وحيث تكوف المقاصة؛ لما فيو مف التحفظ والمبالغة في العدؿ واالستيفاء، كما قاؿ بعضيـ
. ما فيو أف يعدؿ الحاكـ

: كما يكوف في الدنيا، والضمير لمقصاص، واْلُمَدى جمع مدية، وىي: (ليس ىو جرحًا بالُمَدى)
. السكيف

. َفُيْضَرب مف َضَرَب، وُيْجَرح مف َجَرَح فيكوف الحاؿ فيو يسيراً : (وال ضربًا بالسياط)
 __________

 .إلخ... مف قولو تعالى في كبائر (: ب)في  (1)
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أي يكوف صغيرًا في جنبو وباإلضافة إليو، وأراد مف ذلؾ ىو : (ولكنو ما يستصغر ذلؾ معو)
؛ ألف الثواب يستحيؿ توفيره عمى مف  المقاّصة باألعواض وأخذىا مف الظالـ، وتوفيرىا عمى المظمـو
ليس مف أىمو، وال يعقؿ ىناؾ شيء سوى ىذه األعواض، وىذا ىو رأي النظار مف المتكمميف وعميو 
نما  ة تكوف بالثواب، وا  تعويميـ في ذلؾ، خبلفًا لبعض الظاىرية مف أىؿ الحديث زعموا أف المقاصَّ

إنو يستصغر في جنبو غيره؛ لما فيو مف فوات المنافع العظيمة عمى صاحبيا، وتقميميا في حقو : قاؿ
. بتوفيرىا عمى غيره قصاصًا، فميذا يعظـ فواتيا عميو

بطاف غيره، وىو مف قوليـ: (فإياكـ والتموف في ديف اهلل) ظيار شيء وا  فبلف : يريد االختبلؼ فيو وا 



 

 

. يتموف ألوانًا إذا كاف ال يقؼ عمى خمؽ واحد
ف كاف فيو مشقة وألـ عمى : (فإف جماعة فيما تكرىوف مف الحؽ) يعني أف االجتماع عمى الحؽ وا 

: النفوس
ف كاف : (خير مف فرقة فيما تحبوف مف الباطؿ) أي أقرب إلى اهلل وأعظـ في الديف مف اال فتراؽ وا 

فيو سيولة عمى النفوس، ولذة ليا، فإف الحؽ ال يزاؿ مكروىا منفرًا إلى النفوس، والباطؿ ال يزاؿ 
. محبوبًا مشتيى إلى النفوس

ف اهلل لـ يعط أحدًا بفرقة خيراً ) . ثوابًا في اآلخرة، وتمكف بسطة في الدنيا: (وا 
. مف األمـ والقروف الماضية: (ممف مضى)
. ممف يأتي بعدكـ، وممف ىو اآلف حاصؿ: (وال ممف بقي)
. خطاب عاـ، ويجوز أف يكوف لمف يخاطبو مف أىؿ وقتو: (ياأييا الناس)
ُفعمى بضـ الفاء مف الطيب والواو فييا منقمبة عف ياء، لكنيا قمبت واوًا النضماـ ما قبميا، : (طوبى)

ـْ َوُحْسُف }: طوبية، قاؿ اهلل تعالى: نحو مؤمف، فيقاؿ، طوبى لو وطوباه، وال يقاؿ ُطوَبى َلُي
(. 1)ىي شجرة في الجنة: وقيؿ [29:الرعد]{َمببٍ 

 __________
 .3/141النياية البف األثير  (1)
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أي النظر في إصبلحو وعبلجو، عف أف يكوف عائبًا لمناس : (!لمف شغمو عيبو عف عيوب الناس)
يرى أحدكـ القذى في عيف صاحبو، وال يرى )): مغتابًا ليـ، كثير النقص ألحواليـ، وفي الحديث

. وغرضو مف ذلؾ ىو أنو يستكثر عيب غيره ويستقؿ عيب نفسو( (الجذع في عينو
وكؼَّ عف الخروج إلى المعاصي ونقؿ اإلقداـ إلى اآلثاـ، والسعي بيف الناس : (وطوبى لمف لـز بيتو)

. واإلغراء فيما بينيـ
. ما رز قو اهلل تعالى، ولـ يخمطو بغيره مما يكوف أكمو مكروىاً : (وأكؿ قوتو)
. وكاف مشغواًل بتأدية ما كمفو اهلل تعالى، وطمبو منو فعبًل أو كفاً : (واشتغؿ بطاعة ربو)
. خوفًا مف عقابيا، والوقوؼ بيف يدي اهلل، والخزي عنده بارتكابيا: (وبكى عمى خطيئتو)
أي وكاف شاغبًل لنفسو عف غيرىا باإلقباؿ عمى ما ىو عميو مف (: مف نفسو في شغؿ (1)وكاف)

. إصبلح دينو ودنياه
المؤمف مف نفسو في )): في أعراضيـ وأمواليـ ال يتعرض ليا، وفي الحديث: (والناس منو في راحة)

(. 2()(تعب، والناس منو في راحة



 

 

فانظر إلى عجيب ىذه الخطبة، واشتماليا عمى ىذه الرقائؽ، واحتوائيا عمى مكنوف ىذه الحقائؽ، مف 
. المواعظ واآلداب البالغة، وذكر حاؿ اآلخرة

 
ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا الدنيا  (171)

 __________
. فكاف: في شرح النيج (1)
 بسنده مف حديث 1/39لو شاىد أخرجو اإلماـ المرشد باهلل عميو السبلـ في األمالي الخميسية  (2)

، ورواه في ((إنما المؤمف الذي نفسو منو في عناء، والناس منو في راحة)): عف أنس بف مالؾ بمفظ
 . في الباب الحادي والمائة2/9مسند شمس األخبار 
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ويختص  [29:الرحمف]{ُكؿَّ َيْوـٍ ُىَو ِفي َشْأفٍ }: ىو األمر والحاؿ، قاؿ اهلل تعالى: (ال يشغمو شأف)
ىو في شأف، ويقاؿ لمف يدبّْر أمر الخبلفة : باألمور اليائمة، وليذا فإف مف يأكؿ لقمة ال يقاؿ

. أمر عمَّا سواه مف األموركميا (1)ىو في شأف، وأراد أنو ال يشتغؿ بتدبير: والحروب
ُيْخِمُقو وُيْذِىب ِجدَّتو، كما يفعؿ بغيره مف سائرالممكنات كميا باإلذىاب واإلبطاؿ : (وال يغيّْره زماف)

. ألحواليا
لكاف حاصبًل فيو، وىذا إنما يكوف في  (3)يحتوي عميو إذ لوكاف محتويًا لو(: مكاف (2)وال يحويو)

حؽ األجساـ، وىو تعالى منزَّه عف الجسمية وتوابعيا مف الكوف في األماكف، والحصوؿ في األحياز 
. والجيات

. باالحتواء عمى صفاتو وحصرىا واإلحاطة بيا: (وال يصفو لساف)
المتناىية، إلحاطة عممو بيا واشتمالو عمييا، فبل يعزب  (4)مف األعداد غير: (وال يعزب عنو عدد)

. عنو مثقاؿ ذرة في األرض وال في السماء
. ما يفترؽ مف أجزائو في األرض: (قطر الماء)
في اإلحاطة بأعدادىا وكمياتيا، واختبلؼ مطالعياوجرييا في أفبلكيا، واختبلؼ : (وال نجـو السماء)

. سيرىا
ما مجارييا : (وال سوافي الريح في اليواء) أراد إما ما تحممو في الترب وتسفي بو في اليواء، وا 

. واختبلؼ ميابيا وعصفيا، واشتداد ىبوبيا
، : مدبُّ النمؿ ودبيبو ىو: (والدبيب النمؿ عمى الصفا) سيره، وكؿ ماٍش عمى وجو األرض فيو دابّّ

الففي معمومات اهلل ما ىو  وخص ذلؾ؛ ألنو يجري كثيرًا في كتاب اهلل ذكر النممة، وعمى األلسنة، وا 



 

 

. أخفى مف سير النممة وأدّؽ وأغمض، فسبحاف مف أحاط بما لدييـ وأحصى كؿ شيء عدداً 
 __________

. بتدبر(: ب)في  (1)
. وال يحوزه(: ب)في  (2)
. عميو(: ب)في  (3)
 (.ب)غير سقط مف : قولو (4)
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قاؿ : أتانا عند القائمة، يقاؿ فيو: ىي الظييرة، يقاؿ: القائمة(: في الميمة الظمماء (1)وال مقيؿ الذرة)
َيِقْيُؿ َقْيُمْوَلًة وَقْيبًل وَمِقيبًلوىو خارج عف قياس بابو، وقياسو مقااًل أي يعمميا، ويجوز أف يريد بذلؾ 

. موضع القائمة بيا فيكوف جاريًا عمى القياس
. أي كؿ ورقة تسقط مف منبتيا: (يعمـ مساقط األوراؽ)
. وما يخفى مف تحريؾ األجفاف لمعيوف في لحظيا: (وخفي طرؼ األحداؽ)
انتصاب غير عمى الحاؿ مف اسـ اهلل (: (2)وأشيد أف ال إلو إال اهلل غير معدوؿ بو وال مشكوؾ فيو)

ـْ َيْعِدُلوفَ }: أي ال معدواًل بو إلى غيره في اإلليية، كما قاؿ تعالى َـّ الَِّذيَف َكَفُروا ِبَربِّْي [ 1:األنعاـ]{ُث
. والمعنى غير معدوؿ أي غير مكفور، أو غير معدوؿ ال يساوى بو أحد غيره

. أي وال ىو مكفور دينو بالرد واإلنكار: (وال مكفور دينو)
نو وُيوجده، فسوى عميو السبلـ بيف جحد الخمؽ وجحد الديف في : (والمجحود تكوينو) وال ُمنكر ما يكوّْ

أف اال عتراؼ بيما حؽ وأنو واجب، وفي ىذا داللة عمى إكفار مف زعـ أف إيجاد ىذه المكونات 
العالمية بوسائط، وأف اهلل تعالى غير فاعؿ ليابنفسو، كالزروع والثمرات، وتكويف األجنة، وغير ذلؾ 

. مف اآلثار؛ ألف ظواىر الشرع ونصوصو دالَّة عمى أف اهلل تعالى ىو الفاعؿ ليا والموجد
. في جميع ما يفعمو مف الواجبات، واألمور المقربة إلى اهلل تعالى: (شيادة مف صدقت نيتو)
أنا عالـ بُدخمتو أي باطف سره : باطف األمر وسره، يقاؿ: الدخمة بضـ الفاء ىي: (وصفت ُدخمتو)

. وأمره، وأراد شيادة مف صفا باطف أمره
. عف الشؾ واالرتياب، أي فيما كاف متيقنًالو مف عمـو الديف : (وخمص يقينو)

 __________
. الذر: في نسخة وشرح النيج (1)
 .وفي شرح النيج( ب)وال مشكوؾ فيو، زيادة في :: قولو (2)
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. بأعماؿ الخير في القيامة: (وثقمت موازينو)
. المجعوؿ عبدًا هلل ومرسبًل مف جيتو: (وأشيد أف محمدًا عبده ورسولو)
. بالرسالة واالصطفاء: (المجتبى مف خبلئقو)
. خيار الماؿ وأنفسو: وىي (1)بالعيف الميممة المختار، ومنو العيمة: (والمعتاـ)
. مف أجؿ إيضاح الحقائؽ الدينية، والحكـ الدنيوية: (لشرح حقائقو)
و إما : العقيمة مف كؿ شيء(: (2)والمختص بعقائؿ كراماتو) أكرمو وخياره، وأراد أف اهلل تعالى خصَّ

ما بأنفس الكرامات وىو بعثو لممقاـ ( 3)بأعظـ المعجزات وىو القرآف فإنو باٍؽ عمى ممر الدىور، وا 
عطاؤه الشفاعة، كؿ ذلؾ مف بيف سائر األنبياء  المحمود، وا 

 __________
. وفيو العتمة، وىو تصحيؼ(: ب)في  (1)
. كرامتو(: ب)في  (2)
عسى أف يبعثؾ }: ىو إشارة إلى قولو تعالى( وىو بعثو لممقاـ المحمود: )وقولو. المقاـ(: ب)في  (3)

 ما 2/642، قاؿ العبلمة الزمخشري في تفسير ذلؾ في الكشاؼ[79:اإلسراء]{ربؾ مقامًا محمودا
ومعنى المقاـ المحمود المقاـ الذي يحمده القائـ فيو، وكؿ مف رآه وعرفو، وىو مطمؽ في كؿ : لفظو

المراد الشفاعة، وىي نوع واحد مما يتناولو، وعف ابف : ما يجب الحمد مف أنواع الكرامات، وقيؿ
مقاـ يحمدؾ فيو األولوف واآلخروف، وتتشرؼ فيو عمى جميع الخبلئؽ، : عباس رضي اهلل عنيما

تسأؿ فتعطى، وتشفع فتشفع، ليس أحد إال تحت لوائؾ، وعف أبي ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو 
يجمع الناس في صعيد واحد، فبل : ، وعف حذيفة((ىو المقاـ الذي أشفع فيو ألمتي)): وآلو وسمـ

لبيؾ وسعديؾ والشر ليس إليؾ، )): تتكمـ نفس، فأوؿ مدعو محمد صمى اهلل عميو وآلو وسمـ فيقوؿ
ليؾ، ال ممجأ وال منجى منؾ إال إليؾ، تباركت  والميدي مف ىديت، وعبدؾ بيف يديؾ وبؾ وا 

انتيى ما ذكره . {عسى أف يبعثؾ ربؾ مقامًا محمودا}: فيذا قولو: قاؿ( (وتعاليت، سبحانؾ رب البيت
 .في الكشاؼ
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. يختص بو
. أعظميا وأعبلىا: (والمصطفى لكرائـ رساالتو)



 

 

. طرقو ومناىجو(: اليدى (1)والموضحة بو أعبلـ)
. أي شديد السواد ومعظمو: (والمجمو بو ِغْرِبْيُب العمى)
. تخدع الراجي ليا باألماني الكاذبة والزخارؼ الباطمة: (أييا الناس، إف الدنيا تغر المؤمّْؿ ليا)
َأْخَمَد }: تعالى (3)أخمد إليو إذا ركف واطمأف، قاؿ اهلل: الراكف عمييا، مف قوليـ(: إلييا (2)المخمد)

[. 176:األعراؼ]{ِإَلى اأَلْرضِ 
الترفيو عمى مف نافس فييا، أي : أي وال ترفو، مف التنفيس وىو(: نافس فييا (4)وال َتْنَفُس مف)

. رغب
. تقير بالموت والفناء: (وَتْغِمبُ )
. مف حازىا وممؾ فييا: (عمى مف غمب عمييا)
. جمع يميف، أي وايمف اهلل قسمي: (وايـ اهلل)
. أي في نعمة وعافية، وأمف ولذة: (ما كاف قـو قط في غض نعمة مف عيش)
(. 5)ذلؾ النعيـ بشيء مف األسباب: (فزاؿ عنيـ)
: بمعاصي اكتسبوىا، وفعموىا وشغموا نفوسيـ بيا، ومصداؽ ذلؾ قولو تعالى: (إال بذنوب اجترحوىا)
ـْ َيُؾ ُمَغيّْرًا ِنْعَمًة َأْنَعَمَيا َعَمى َقْوـٍ َحتَّى ُيَغيُّْروا َما ِبَأنُفِسِيـْ } بفعؿ  [53:األنفاؿ]{َذِلَؾ ِبَأفَّ المََّو َل

السيئات، وارتكاب المعاصي الميمكة؛ 
أراد أنو إذا أعطاىـ ىذه النعـ، فبل وجو لسمبيا منيـ مف غير جريمة؛ : (ألف اهلل ليس بظبلـ لمعبيد)

التفضؿ بالجود، فموال ما ذكره مف ىذه المعاصي وارتكابيا : ألف الداعي إلى اإلحساف حاصؿ وىو
. ذكرناه (6)لما كاف لنزعيا وجو لما

 __________
. أشراط اليدى: في نسخة وشرح النيج (1)
. والمخمد: في شرح النيج (2)
(. ب)اهلل زيادة في : قولو (3)
. بمف: في شرح النيج (4)
. األشياء(: ب)في  (5)
 .كما(: ب)في  (6)
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العذاب الشديد بأخذ النفوس، واجتياح األمواؿ، وغير ذلؾ مف : (ولو أف الناس حيف تنزؿ بيـ النقـ)
. النقمات



 

 

ليـ اهلل وأعطاىـ مف عظائـ النعـ كميا: (وتزوؿ عنيـ النعـ) . ما خوَّ
. لجأوا إلى اهلل تعالى، وأنابوا إليو(: (1)فزعوا إلى اهلل)
. الباء ىا ىنا لمحاؿ، أي صادقيف فيما نووه وتقربوا بو إليو: (بصدؽ مف نياتيـ)
. حيرة وذىوؿ فيما ألـ بيـ مف ذلؾ: (وولو مف قموبيـ)
. سمبو منيـ، وأوصؿ إلييـ (2)مما: (لرد اهلل عمييـ)
. كؿ ما ذىب عنيـ مف تمؾ النعـ: (كؿ شارد)
. مف أمورىـ وأحواليـ: (وأصمح ليـ كؿ فاسد)
ني ألخشى عميكـ) . أخاؼ وأشفؽ: (وا 
. ضعؼ ووىف في عقائدكـ، وأحواؿ دينكـ كميا: (أف تكونوا في َفترة)
. تقدـ حاليا: (وقد كانت أمور قد مضت)
. عف الحؽ وعدلتـ عنو عدواًل ظاىراً : (ممتـ فييا ميمة)
. غير مشكوريف لمخالفتكـ الحؽ فييا، وميمكـ إلى سواه(: (3)كنتـ فييا غير محموديف عندي)
: فيو وجياف(: أمركـ إنكـ لسعداء (4)ولئف رد اهلل عميكـ)

ممف سمؼ مف الخمفاء الراشديف  (5)ما كاف منيـ مف اإلعراض عف خبلفتو، وتولية غيره: أحدىما
بواليتي وأف أكوف إمامًا لكـ، إنكـ  (ولئف ردَّ اهلل عميكـ أمركـ): كأبي بكر وعمر، وغرضو بقولو

بما يحصؿ لكـ مف الفوز والنجاة بسبب ىدايتي لكـ، وبياِني لما التبس عميكـ مف أمور : لسعداء
. دينكـ

 __________
. ، وكذا في شرح النيج(ىامش في ب) ربيـ : في نسخة (1)
. ما(: ب)في  (2)
(. ب)كنتـ فييا عندي غير محموديف، وكذا في نسخة، ذكره في ىامش : في شرح النيج (3)
. ولئف ُردَّ عميكـ أمركـ: في شرح النيج (4)
 .غيرىـ(: أ)في  (5)
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، (1)أف يريد ما كاف منيـ مف أمر الحكميف وميميـ عنو بترؾ الحرب معو، وكاف رأيو ذلؾ: وثانييما
فياتاف ميمتاف عميو ىـ غير محموديف فييما لمخالفتيما لؤلدلة الظاىرة، عمى خبلؼ ما مالوا إليو 

. وزعموه
. في السياسة لكـ، واإلصبلح ألموركـ، والتصبر عمى مشاقكـ كميا: (وما عميَّ إال اْلُجْيدُ )



 

 

ظيار العتاب بما كاف مف جيتكـ مف التسييؿ في حقي : (ولو أشاء أف أقوؿ لقمت) مف الشكوى وا 
يثار غيري بما كنت أولى بو منو وأحؽ . وا 

. تقدـ ومضى مف تمؾ الجرائـ: (عفا اهلل عما سمؼ)
مف المكاره العظيمة، والمشاؽ ]ولقد كاف عميو السبلـ صابرًا هلل محتسبًا فيما أصابو لوجو اهلل تعالى

. ، وطمبًا لنيؿ الزلفة عند اهلل بإصبلح خمقو(2 )[الشديدة الصعبة، تقربًا إلى اهلل تعالى
 

 __________
. وكاف رأيو غير ذلؾ(: ب)في  (1)
 (.ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (2)

(4/1152 )

 

 ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا مف تقدـ مف القروف الماضية (172)
خطبنا أمير : قبيمة مف حمير وىو رجؿ مف أصحابو، قاؿ: بالنوف، وبكاؿ (1)روي عف نوؼ الِبكالي

، وعميو (3)المخزومي (2)المؤمنيف بيذه الخطبة وىو قائـ عمى حجارة نصبيا لو جعدة بف ىبيرة
ثفنة  (5)مف صوؼ، وحمائؿ سيفو مف ليؼ، وفي رجميو نعبلف مف ليؼ؛ وكأف جبيتو (4)ِمْدَرَعةٌ 
: ، فقاؿ(6)بعير

المرجع وىو مصدر صار يصير، : مصائر جمع مصير وىو: (ال حمد هلل الذي إليو مصائر ال خمؽ)
ـْ ِإَلى النَّارِ }: وقياسو مصار ولكنو خرج عف قياس بابو، قاؿ اهلل تعالى [. 30:إبراىيـ]{َفِإفَّ َمِصي َرُك

 __________
 أحد العمماء ، ى95ىو نوؼ بف فضالة الحميري البكالي، أبو زيد أو أبو رشيد، المتوفى بعد سنة (1)

األعبلـ، وأحد رجاؿ الحديث، وىو مف أصحاب أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ ومف خواصو، 
يروي عف أمير المؤمنيف، وأبي أيوب، وثوباف وغيرىـ، وعنو شير بف حوشب، وأبو عمراف الجوني، 

معجـ رجاؿ االعتبار ). وسعيد بف جبير وغيرىـ، خّرج لو البخاري، ومسمـ في قصة موسى والخضر
(. 447ص
. ىريرة، وىو تحريؼ(: ب)في  (2)
ىو جعدة بف ىبيرة بف أبي وىب بف عمرو بف عائذ بف عمراف، المخزومي، ابف أخت أمير  (3)

المؤمنيف عميو السبلـ، أمو أـ ىانئ بنت أبي طالب بف عبد المطمب بف ىاشـ، وكاف جعدة فارسًا 
شجاعًا فقييًا، وولي خراساف ألمير المؤمنيف عميو السبلـ، وىو مف الصحابة الذيف أدركوا رسوؿ 

الميصمى اهلل عميو وآلو وسمـ يـو الفتح مع أمو أـ ىانئ بنت أبي طالب، وىرب أبو ىبيرة بف أبي 



 

 

(. 10/77شرح ابف أبي الحديد ). وىب ذلؾ اليـو ىو وعبد اهلل بف الّزبعرى إلى نجراف
. الجبة: المدرعة (4)
. جبينو: في شرح النيج (5)
واحدة ثفناتو، ىو ما يقع عمى األرض مف أعضائو إذا استناخ فيغمظ ويكثؼ : ثفنة البعير (6)

 .كالركبتيف
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وقاؿ  [53:الشورى]{َأاَل ِإَلى المَِّو َتِصي ُر اأُلُمورُ }: آخر كؿ شيء، كما قاؿ تعالى: (وعواقب األمر)
َلى المَِّو َعاِقَبُة اأُلُمورِ }: تعالى وكأنو يشير في كبلمو ىذا إلى ما ذكره اهلل تعالى  (1[)22:لقماف]{َواِ 

. في اآليتيف
. الذي الغاية إال وقد بمغيا في العظـ: (نحمده عمى عظيـ إحسانو)
. الذي ىوالغاية في الوضوح واإلنارة: (ونيّْر برىانو)
. نما الشيء إذا زاد، وأراد ما ال ينفؾ عف الزيادة في اإلعطاء والزيادة: (ونوامي فضمو وامتنانو)
. لما يستحقو مف المدح والثناء: (حمدًا يكوف لحقو قضاءً )
. ولما يستحقو مف الشكر تأدية: (ولشكره أداء)
لى ثوابو مقرباً ) أي وليكوف سببًا لمقرب مف نيؿ الثواب وأخذه؛ ألف بالحمد يستحؽ الثواب العظيـ : (وا 

. مف جية اهلل تعالى
. أي وليكوف موجبًا لمزيادة الحسنة مف مزيده: (ولحسف مزيده موجباً )
اإلعانة مف جيتو طمب مف يرجو الفضؿ مف أجؿ  (2)ونطمب: (ونستعيف بو استعانة راج لفضمو)

. ذلؾ
. في جميع األحواؿ كميا: (مؤمؿ لنفعو)
. لمشرور المصائب كميا: (واثؽ بدفعو)
. اإلحساف عمى الخمؽ: (معترؼ لو بالطوؿ)
خاضع لو ذليؿ مف أجؿ ما يختص بو مف االقتدار والبطش والقير واال : (مذعف لو بالعمؿ والقوؿ)

ستيبلء، بالعبادات كميا، ما كاف منيا قواًل، وما كاف منيا عمبًل، فإنيا إنما ُتؤَدى عمى جية الخضوع 
. واإلذعاف، واالنقياد لحكـ اهلل وأمره

. ونصدّْؽ بو تصديؽ مف رجاه، قاطعًا في رجائو لو: (ونؤمف بو إيماف مف رجاه موقناً )
. ورجع إليو مصدقًابو: (وأناب إليو مؤمناً )

 __________



 

 

ىي  (أ)، واآلية التي في 41وىي في سورة الحج اآلية رقـ { ولمَِّو َعاِقَبُة اأُلُمورِ }(: ب)اآلية في  (1)
.  كما ىو موضح في النص22في سورة لقماف اآلية رقـ 

 .أي ونطمب(: ب)في  (2)
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: الذؿ والخضوع واإلذعاف أيضًا، وىي أمور متقاربة المعاني، ويقاؿ: الخنوع ىو: (وخنع لو مذعناً )
: اخنعتني إليؾ حاجة أي أخضعتني، قاؿ األعشى

ْف َشِيُدوا  ـُ اْلَخَضاِرـُ ِإْف َغاُبوا َواِ  ُى
 

( 1)وال ُيَروف ِإَلى َجاَر اتيـ ُخُنعا
 

. ذاًل وميانة
. إذ ال إخبلص مف دوف توحيد: (وأخمص لو موحداً )
. نوع مف التعظيـ: التمجيد ىو: (وعظَّمو ممجداً )
أي لجأ إليو في أموره كميا، ورغب في الشيء إذا أراده وواظب عمى فعمو، وىذه (: (2)والذ بو راغباً )

الصفات كميا منصوبة عمى الحاؿ مف الضمير قبميا وىي كالمؤكدة لمجممة السابقة ليا، أالتراىا 
: الخنوع، ونحو قولو: واإلذعاف ىو (خنع لو مذعناً ): كيؼ ىي محققة لما تقدميا مف الجمؿ، كقولو

[ 91:البقرة]{َوُىَو اْلَحؽُّ ُمَصدّْقاً }: ألف التمجيد ىو ضرب منو، كقولو تعالى (عظمو ممجداً )
متيمبًل وجيو، وجاء زيد يسير يخطو بقدميو، إلى غير ذلؾ مف  (4)جاء زيد يضحؾ: (3)وكقولؾ

. مف الجمؿ (5)األحواؿ التي تكوف بيانًا لما سبقيا
. تحتممو البطوف كسائر ما حمؿ بو في البطوف: (لـ يولد سبحانو)
ألنو إذا كاف مولودًا كاف لو أب، فأبوه سابؽ عميو باستحقاؽ العز قبمو : (فيكوف في العز مشاَركاً )

فيكوناف عمى ىذا شريكيف في العز، وقد تقرر بالبراىيف العقمية أنو الثاني لو في العز فبطؿ أف 
. بأنو مولود: يقاؿ
ألنو إذا كاف لو أوالد فيـ يرثونو ال محالة بعد موتو، ألف ىذا حكـ مف كاف : (ولـ يمد فيكوف موروثاً )

ذا كاف تعالى دائـ الوجود استحاؿ كونو  . موروثًا لبطبلف فنائو وعدمو(6)لو أوالد، وا 
 __________

. 1/913لساف العرب  (1)
. راغبًا مجتيداً : في شرح النيج (2)



 

 

. وكقولو(: ب)في  (3)
. فضحؾ(: ب)في  (4)
. يسبقيا(: ب)في  (5)
 .استحاؿ أف يكوف(: ب)في  (6)

(4/1155 )

 

. يريد ميتًا؛ ألف الموت ىبلؾ المحالة: (ىالكاً )
ألف الوقت والزماف عبارة عف حركة الشمس والقمر، وىما حادثاف ببل : (ولـ يتقدمو وقت وال زماف)

(. 1)مرية، وىو تعالى الأوؿ لوجوده فميذا بطؿ تقدميما عميو
الميؿ : التعاقب واالختبلؼ، يقاؿ: يختمفاف عميو، والمعاورة ىي: (ولـ يتعاوره زيادة وال نقصاف)

. والنيار يتعاوراف أي يختمفاف
. إضراب عّما ذكره مف ىذه األحواؿ: (بؿ)
. تجمَّى ليا وباف: (ظير لمعقوؿ)
تقانو ليذه المكونات : (بما أرانا مف عبلمات التدبير المتقف) الشواىد القائمة عمى إحكامو، وتدبيره وا 

في العالـ الحيوانات كميا، وسائر النباتات والثمرات، وغير ذلؾ مما يظير فيو اإلحكاـ واالتساؽ في 
. عجيب تأليفو، وظيور منفعتو في العالـ

أبـر مف األ قضية النازلة مف السماء،  (2)أبـر األمر إذا أحكمو وأتمو، وأراد وما: (والقضاء المبـر)
َأاَل َلُو اْلَخْمُؽ }مف اإلحياء واإلماتة، واإلعطاء والمنع، والقبض والبسط، واألمرو النيي، والقبوؿ والرد 

[. 54:األعراؼ]{َواأَلْمُر َتَباَرَؾ المَُّو َربُّ اْلَعاَلِميفَ 
: فمف األدلة الشاىدة عمى وجوده وتوحيده جميع ما خمؽ وأتقف، ومف أعظـ ذلؾ: (فمف شواىد خمقو)
. وطَّد األمر إذا أثبتو: مثبتات، مف قوليـ (خمؽ السماوات موطدات)
. مف غير عمد تقيميا عمى عظـ انبساطيا، وسعة دورىا: (ببل عمد)
. مستويات (قائمات)
. تكوف معتمدة عميو في استقامتيا: (ببل سند)
[. 11:فصمت]{َفَقاَؿ َلَيا َوِلؤْلَْرِض ِاْئِتَيا َطْوعًا َأْو َكْرىاً }: حيث قاؿ تعالى: (دعاىف)
[. 11:فصمت]{َأَتْيَنا َطاِئِعيفَ }: (3)حيث قاؿ: (فأجبف طائعات)
. خاضعات ألمره وحكمو: (مذعنات)

 __________
. تقدميا(: ب)في  (1)



 

 

. ما، بغير واو(: ب)في  (2)
 .قالتا: ظ: بقولو( ب)ظنف فوقيا في  (3)

(4/1156 )

 

. متثاقبلت عف أمره: (غير متمكئات)
يجاده(: (1)وال مبطئبت) . مف أبطأ في أمره إذا تأنَّى فيو وتأخَّر عف تحصيمو وا 
: فيو وجياف: (ولوال إقرارىفَّ لو بالربوبية)

أف يكوف ذلؾ عمى جية المجاز، فمظيور الداللة فييفَّ عمى الربوبية، كأنيفَّ يصرّْحف : أحدىما
. بالربوبية وينطقف بيا

. أف يكوف مف رآىفَّ أقرَّ بيا ونطؽ، ونسب اإلقرار إلييفَّ تجوُّزًا واستعارة: وثانييما
ذعانيف) . خضوعيف(: (2)وا 
. واالنقياد ألمره، كالكراىية مف الكراىة (3)الطاعة: ىي: (بالطواعية)
. مكانًا ومستقراً : (لما جعميفَّ موضعًا لعرشو)
. يسكنوف فييا، ويستقروف عمييا لمعبادة: (وال مسكنًا لمبلئكتو)
. التسبيح والتحميد، وأنواع الذكر والتبلوة لمكتاب ودرسو: (وال مصعدًا لمكمـ الطيب)
وباألعماؿ الصالحة المقصود بيا وجو اهلل تعالى، فمـ تكف أىبًل لما ذكره : (والعمؿ الصالح مف خمقو)

ذعانيا بالربوبية . مف ىذه الفضائؿ، إال لمكاف ما حصؿ منيا مف اإلقرار بالتوحيد لو وا 
َـّ، نوّْر قموبنا باإليماف بؾ، وارفع درجاتنا باالعتراؼ بتوحيدؾ . المَُّي

. دالالت ظاىرة: (جعؿ نجوميا أعبلماً )
. المتحيّْر في طريقو عف السموؾ: (يستدؿ بيا اْلَحْيَراف)
حيث يختمفوف في واسعات الطرؽ وفجاجيا، واألقطار جمع قطر : (في مختمؼ فجاج األقطار)

. جوانب األرض ونواحييا: وىي
: يكّفو ويحجبو: (لـ يمنع ضوء نورىا)
ـُ ُسجِؼ الميؿ المظمـ) الستر، وادليَـّ الميؿ إذا أظمـ، وأراد أف أنوارىا ال تقدر : السُُّجؼُ (: (4)اْدِلْيَما

. لقمتيا عمى كّؼ ظممة الميؿ، ومنع أستاره عف اإلظبلـ
 __________

. وال متبطئبت(: ب)في  (1)
ذعانيف لو: في شرح النيج (2) . وا 



 

 

. بالطاعة(: ب)في  (3)
 .المظمـ، زيادة في شرح النيج (4)

(4/1157 )

 

. ضرب مف الثياب: واحدىا جمباب، وىو: (وال استطاعت جبلبيب)
. شدة الظبلـ: الحندس: (سواد الحنادس)
تؤلأل البرؽ إذا لمع، وأراد أف ظممة الميؿ وسواده، : (أف ترد ما شاع في السماوات مف تؤللؤ نورالقمر)

ال تكّؼ نور القمر الذاىب المنبسط في السماوات كميا، فحاصؿ كبلمو أف أنوار النجـو ودرارييا ال 
تكّؼ ظممة الميؿ ثـ تكوف غالبة ليا، فإف الظممة في الميؿ ال تقدر عمى كّؼ نور القمر، بؿ يكوف 

. ىو الغالب ليا والقاىر لظبلمو
الظممة، ودجا الميؿ إذا اشتدت ظممتو أيضًا، : الغسؽ (فسبحاف مف ال يخفى عميو سواد غسؽ داج)

. خافية في شدة ظبلـ الميؿ وغسقو (1)وغرضو أنو ال تخفى عمى عممو
. سجا الميؿ إذا سكف بما فيو: (وال ليؿ ساج)
. أماكنيا، ومواضع مستقراتيا: (في بقاع األرضيف)
وكاف منخفضًا، وطأطأ رأسو إذا خفضو،  (2)ىو ما انيبط: الطأطأ مف األرض (المتطأطئات)

جمع أرض، وقياسيا أرضات؛ ألنيا مؤنثة، ولكنيـ جمعوىا بالواو والنوف عوضًا عمَّا : واألرضيف
قموف وثبوف، وفتحوا الراء في : حذؼ منيا مف التاء، كما جمعوا ما حذؼ المو بالواو والنوف نحو

جمع بقعة وىي القطعة مف : ، والبقاع بالقاؼ(3)أرضوف لئبل يظف أنو جمع سبلمة عمى التحقيؽ
. األرض

السُّفعة بالضـ وبالسيف بثبلث (4)ما ارتفع وعبل، و: اْلَيَفاُع بالفاء: (وال في َيَفاِع السُّْفِع المتجاورات)
سفعاء لما في عينيا مف ذلؾ الموف، : ىي سواد مشرب بحمرة، ويقاؿ لمحمامة: مف أسفميا

. التي يتمو بعضيا بعضًا في التبلصؽ: والمتجاورات
. ىي صوت الرعد: الجمجمة (وما يتجمجؿ بو الرعد)
. جانبيا ونواحييا: (في أفؽ السماء)

 __________
. التخفى عميو خافية(: ب)في  (1)
. ما انخفض(: ب)في  (2)
(. ىامش في ب)عمى التخفيؼ : في نسخة (3)
 (.ب)الواو، زيادة في  (4)
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. اشتممت عميو مف السحاب المتراكـ(: بروؽ الغماـ (1)وما تبلشت عميو)
. تزوؿ عف مغرزىا ومستقرىا: (وما تسقط مف ورقة)
جمع نوء، وىو : اشتداد ىبوب الريح، واألنواء: العصؼ: (تزيميا عف مسقطيا عواصؼ األنواء)

ميموز يكوف عبارة عف سقوط نجـ مف المنازؿ القمرية في المغرب مع الفجر، وطموع رقيبو مف 
المشرؽ يقابمو مف ساعتو في كؿ ثبلثة عشر يومًا، وىكذا كؿ نجـ منيا إلى انقضاء السنة ما خبل 

ولـ يسمع في النوء أنو : ، قاؿ أبو عبيد(3)أربعة عشر يوماً  (2)جبية األسد فإف ليا في منزلتيا
سقوط إال في ىذا الموضع، وكانت العرب تضيؼ األمطار، والرياح، والحر، والبرد إلى الساقط 

. إلى الطالع منيا في سمطانو: ، وقاؿ األصمعي(4)منيا
. سكبيا لمماء: (وانيطاؿ السماء)
زماف سقوطيا، ومكاف سقوطيا، ونفس سقوطيا، وعمى أي حالة تكوف، وىو : (ويعمـ مسَقط القطرة)

. بفتح القاؼ في ذلؾ كمو
. مكاف استقرارىا مف األرض في جبؿ، أوشجر، أو مدر: (ومقرىا)
. مكاف ما تسحبو وتجرُّه مف أرزاقيا: (ومسحب الذرة ومجرَّىا)
مف  (5)ما يقتاتو اإلنساف: ذباب وقد مرَّ تفسيره، والقوت: البعوضة (وما يكفي البعوضة مف قوتيا)

. أنواع الرزؽ
. مف األجنة عمى اختبلؼ أحواليا(: في بطنيا (6)وما تحمؿ مف أنثى)
تكرير لمحمد، ومبالغة في ذكره في أوؿ الصدر مف الخطبة ووسطيا وآخرىا، : (والحمد هلل الكائف)

: أي الثابت: الكائف
 __________

. عنو: وفي شرح النيج( ب)في  (1)
. في مقر منزلتيا(: ب)في  (2)
. 3/736، ولساف العرب 684مختار الصحاح ص (3)
. 3/736لساف العرب  (4)
. تمت. الحيواف: ظ: بقولو( ب)ظنف فوقيا في  (5)
 .األنثى: في شرح النيج (6)
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يعني أف اهلل تعالى كائف : (قبؿ أف يكوف كرسي، أو سماء، أو أرض، أو عرش، أو جاف، أو إنس)
يا بالذكر؛ ألنيا ىي أعظـ المخموقات وأكبرىا؛ ألنيا  نما خصَّ وموجود قبؿ وجود ىذه األشياء كميا، وا 

. كميا حادثة بعد أف لـ تكف، وىو تعالى أزلي الوجود ال أوؿ لو، وال نياية لوجوده
. يريد أف حقيقتو بعيدة عف األوىاـ مف أف تدركيا: (ال يدرؾ بوىـ)
. أي وال يطمع عمى حقيقة ذاتو فيـ مف األفياـ كميا عمى اختبلفيا: (وال يقدَّر بفيـ)
ف عظـ وكثر: (وال يشغمو سائؿ) . بسؤالو وا 
. العطاء: النوؿ وىو: النائؿ ىو: (وال ينقصو نائؿ)
. بحاسة بصر(: بعيف (1)وال يدرؾ)
. بجية مف الجيات والمكاف مف األمكنة، فيكوف حاصرًا لو محيطًا بو: (وال ُيحدُّ بأيف)
ُسْبَحاَف الَِّذي }: لو زوج؛ ألف األزواج ىي األنواع، قاؿ اهلل تعالى: أي ال يقاؿ: (وال يوصؼ باألزواج)

وىي متجانسة، واهلل تعالى ال يشبيو شيء مف األشياء فيكوف زوجًا ليا،  [36:يس]{َخَمَؽ اأَلْزَواَج ُكمََّيا
[. 7:ؽ]{َوَأْنَبْتَنا ِفيَيا ِمْف ُكؿّْ َزْوٍج َبِييجٍ }: وقاؿ تعالى

نما ىو االختراع والتكويف  (2)يوجد المخموقات كميا بمعالجة: (وال َيْخُمُؽ بعبلج) ليا وأدوات وآالت، وا 
. مف غير آلة

رؤية، ولمسًا، وشمًا، ومذاقًا، وسمعًا؛ ألف ىذه الحواس إنما تدرؾ بيا األشباح : (وال يدرؾ بالحواس)
إف اهلل : الجسمية، واألمور العرضية، ولقد تيالؾ في الحمؽ وأغرؽ في الوقاحة مف قاؿ مف األشعرية

. تعالى مدرؾ بيذه الحواس كميا
. في شيء مف أحواليـ كميا؛ ألجؿ المباينة والمخالفة الكمية: (وال يقاس بالناس)

 __________
. وال ينظر: في شرح النيج (1)
 .بعبلج(: ب)في  (2)
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يريد مف غير واسطة، بؿ خمؽ الكبلـ، وسمعو موسى مف غير وساطة : (الذي كمَّـ موسى تكميما)
. أحد مف المبلئكة، وكانت ىذه خاصة لموسىعميو السبلـ

. نحو العصا، وفمؽ البحر، واليد البيضاء وغير ذلؾ مف المعجزات الباىرة: (وأراه مف آياتو عظيماً )
. وكمَّـ اهلل، ببل جوارح أي مف غير آلة لمكبلـ: الباء ىذه متعمقة بقولو: (ببل جوارح)



 

 

كمَّـ، فكيؼ جاز العطؼ قبؿ تماـ الموصوؿ بذكرمتعمقاتو، وقد : سؤاؿ؛ إذا كانت الباء متعمقة بقولو
وأراه قبؿ التماـ؟ : عطؼ بقولو

وأراه، عطؼ عمى الصمة الغير، والمحذور عند النحاة إنما ىو العطؼ عمى : وجوابو؛ ىو أف قولو
الذي مررت بو : الموصوؿ قبؿ تمامو بذكر متعمقاتو، فأما العطؼ عمى الصمة فيذا جائز، كقولؾ

نما الممتنع الذي مررت بو، والذي  وقاـ ضاحكًا زيد، ويكوف ضاحكًا حاؿ مف الضمير في بو، وا 
مف المجرور؛ ألنو عطؼ عمى الموصوؿ قبؿ  (1)جاءني ضاحكًا زيد عمى أف يكوف ضاحكًا حاؿٌ 

. التماـ بمتعمقاتو
. ىي اآللة في كؿ شيء كاليد لمكتابة، والرجؿ لممشي، والمساف لمكبلـ: األداة (وال أدوات)
. وال لساف ينطؽ بو: (وال نطؽ)
. المضغة المطبقة في أقصى سقؼ الفـ: جمع لياة، وىي: (وال ليوات)
. إضراب عمَّا ذكره أواًل مف أنو ال يوصؼ بيذه الصفات: (بؿ)
وبموغ ُكْنِو حقيقة ذاتو، وغاية  (2)في وصؼ اهلل تعالى: (إف كنت صادقًا أييا المتكمؼ لوصؼ ربؾ)

. صفاتو
. عمى عظـ خمقو، وشدة قوتو وبطشو، وما أعطاه اهلل مف القوة: (فصؼ جبريؿ)
. وىو مف حممة العرش، المخموؽ لمرحمة والرأفة: (أو ميكائيؿ)
بيف) . مف رحمة اهلل ورأفتو، وكريـ منزلتو، وعظيـ الزلفة عنده: (وجنود المبلئكة المقرَّ

 __________
. حاالً (: ب)في  (1)
 (.أ)تعالى، سقط مف  (2)
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مواضع العظمة والتقديس والجبلؿ، وارجحف إذا اىتز، وأراد أنيـ : (في حجرات القدس ُمْرَجحنّْْيف)
. ميتزوف لما أعطاىـ اهلل مف الكرامة، وجبلؿ العظمة لخوفو وعبادتو

: متحيرة عقوليـ، وذاىمة أفياميـ وحموميـ(: (1)متولية قموبيـ)
يقفوا عمى ُكْنِو حده، ونياية حقيقتو، وىذا كمو إفحاـ لمف يزعـ أنو : (عف أف يحدوا أحسف ال خالقيف)

يعرؼ حقيقة ذات اهلل، وأنو مطمع عمييا، وقد مرَّ ىذا الكبلـ بغير ىذه العبارة، وحاصمو إذا كنت يا 
ىذا عاجزًا عف وصؼ بعض المخموقات المكونة، وذاىبًل عف تكييفيا، ومعرفة حقائقيا، فكيؼ حاؿ 

! الخالؽ ليا، أنت عف ذاؾ أبعد
نما يدرؾ بالصفات ذو) نما تكوف الطريؽ إلى معرفة الشيء بصفاتو مف كاف (: الييئات (2)وا  يريد وا 



 

 

. ذا ىيئة بشكؿ مخصوص، ولوف مخصوص مف األجساـ
ومف كاف يختص باآللة في فعمو لشيء مف األفعاؿ، فأما مف كاف عمى خبلؼ ىذه : (واألدوات)

. الحالة فبل يمكف الوصوؿ إلى ُكْنِو حقيقتو
ومف يكوف زائبًل إذا بمغ مقدار أجمو في الحياة بالموت : (ومف ينقضي إذا بمغ أمدَّ حدّْه بالفناء)

. والزواؿ، وىو الجسـ
يريد أنو إنما يستحؽ اإلليية واالنفراد بالوحدانية لمكاف تمّيزه عف ىذه األشخاص، : (فبل إلو إال ىو)

ذكره مف  (3)ومخالفة ىذه األجساـ، وليذا جاءت الفاء دالة عمى أف استحقاقو لئلليية كالمسبب عمَّا
. اختصاصو بالصفات العالية، فجاء بالفاء دااًل بيا عمى ذلؾ

: فيو وجياف: (أضاء بنوره كؿ ظبلـ، وأظمـ بظممتو كؿ نور)
 __________

. عقوليـ: في شرح النيج (1)
. ذوو: في شرح النيج (2)
 .عمى(: ب)في  (3)
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أف يريد ىذه األنوار، فإف الشمس والقمر إذا طمعتا أضاء بيما كؿ مظمـ مف أماكف الدنيا، : أحدىما
ذا غربتا ذىبت األنوار كميا وبطمت وتبلشت، فقد أنار بيما كؿ ظبلـ عند طموعيما، وأظمـ عند  وا 

. كؿ نور (1)غروبيما
أف يكوف ذلؾ عمى جية التجّوز واالستعارة في السعادة والشقاوة، فيكوف النور عبارة عف : وثانييما

سعادة اآلخرة والفوز بيا، وتكوف الظممة عبارة عف الشقاوة، وعمى ىذا يكوف معناه أنو أسعد 
بنوراليداية إلى الديف مف كاف مظممًابسواد الكفر باأللطاؼ الخفية والتوفيقات المصمحية، وأظمـ بسواد 

. الكفر بالخذالف لو مف كاف مضيئًا بأنوار اإليماف ردة وجحودًا وعناداً 
إنما كرر الوصية بالتقوى في كثير مف خطبو ومواعظو  (2)واعمـ أنو: (أوصيكـ عباد اهلل بتقوى اهلل)

لما كانت التقوى جوىرًا شريفًا، َوِعْقدًا نفيسًا، وقد أثنى اهلل تعالى عمى أىؿ التقوى في غير آية مف 
آؿ ]{َوَجنٍَّة َعْرُضَيا السََّماَواُت َواأَلْرُض ُأِعدَّْت ِلْمُمتَِّقيفَ }: كتابو، فمرة بإعطاء الجنة، كقولو تعالى

، وتارة [128:النحؿ]{ِإفَّ المََّو َمَع الَِّذيَف اتََّقْوا}: ، ومرة بالمصاحبة والمعية، كقولو تعالى[133:عمراف
ِإفَّ الَِّذيَف اتََّقْوا ِإَذا }: ، ومرة بالتذكر، كقولو تعالى[2:البقرة]{ُىًدى ِلْمُمتَِّقيفَ }: قبوؿ اليداية، كقولو تعالى

ـْ َطاِئٌؼ ِمَف الشَّْيَطاِف َتَذكَُّروا إلى غيرذلؾ مف اآليات الدالة عمى عمو شأنيـ،  [201:األعراؼ]{َمسَُّي
. وارتفاع قدرىـ ومكانيـ، وأنيـ قد فازوا بالنجاح واليداية والصبلح



 

 

َياَش ) : فيو وجياف: (الذي ألبسكـ الرّْ
. أف يكوف حقيقة فيما تناولو، أي أفضؿ المباس وأعبله: أحدىما

 __________
. بغروبيما(: ب)في  (1)
 (.ب)أنو، سقط مف  (2)
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أف يكوف مجازًا، وأراد ما ألبسيـ مف اإليماف باهلل ورسولو، وىدايتيـ إلى ذلؾ، كما قاؿ : وثانييما
[. 26:األعراؼ]{َوِلَباُس التَّْقَوى}:تعالى

ـْ }: أعطاكـ ما تأكموف مف جميع الطيبات، كما قاؿ تعالى: (وأسبغ عميكـ اْلَمَعاَش ) َوَأْسَبَغ َعَمْيُك
. أي أكمميا [20:لقماف]{ِنَعَموُ 

. يصعد بو إليو فيكوف دائمًا خالدًا في الدنيا: (ولو أف أحدًا يجد إلى البقاء سمماً )
. ُوْصَمة يتوصؿ بيا إلى إزالتو(: (1)أو لدفع الموت سبباً )
ُمْمكًا اَل }: فإف اهلل تعالى أعطاه ممكًا عظيمًا كما قاؿ(: (2)[عميو السبلـ]لكاف ذلؾ سميماف بف داود )

[. 35:ص]{َيْنَبِغي أِلََحٍد ِمْف َبْعِدي
وحكي أف معسكره كاف مائة فرسخ في مائة فرسخ، فمنيا خمسة وعشروف لمجف، وخمسة وعشروف 
لئلنس، وخمسة وعشروف لمطير، وخمسة وعشروف لموحوش، وكاف لو ألؼ بيت مف قوارير، فييا 

، وعمَّمو اهلل تعالى منطؽ الطير، وىو مايفيـ بعضو مف (3)ثبلث مائة منكوحة وسبعمائة سرية
. بعض مف مقاصدىا وأغراضيا

 __________
. سبيبلً : في شرح النيج (1)
. زيادة في شرح النيج (2)
 ..الجارية: ، والسرية3/359الكشاؼ  (3)
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اهلل : تدروف ما يقوؿ؟ فقالوا: وحكي أنو مرَّ ببمبؿ في شجرة يحرّْؾ رأسو ويميؿ َذَنَبُو، فقاؿ ألصحابو
فأخبر أنيا  (2)أكمت نصؼ تمرة فعمى الدنيا العفاء، وصاحت فاختة: يقوؿ: (1)ونبيو أعمـ، قاؿ



 

 

: كما تديف تداف، وصاح ىدىد، فقاؿ: يقوؿ: ليت ذا الخمؽ لـ يخمقوا، وصاح طاؤوس، فقاؿ: تقوؿ
قدموا خيرًا تجدوه، وصاحت : يقوؿ: ، فقاؿ(4)، وصاح ُخطَّاؼ(3)استغفروا اهلل يا مذنبوف: يقوؿ

: ، فأخبر أنو يقوؿ(6)وأرضو، وصاح قمري (5)سبحاف ربي األعمى مؿء سمائو: تقوؿ: رخمة، فقاؿ
: مف سكت سمـ، وقاؿ الديؾ: كؿ شيء ىالؾ إال اهلل، والقطاة: سبحاف ربي األعمى، وقالت الحدأ

(: 8)يا ابف آدـ، عش ما شئت فبخرؾ الموت، وقاؿ الُعقاب: ، وقاؿ النسر(7)اذكروا اهلل يا غافموف
سبحاف ربي القدوس، إلى غير ذلؾ مف مراداتيا : في البعد مف الناس أنس، وقالت الضفدع

ُعّمْمَنا َمنِطَؽ الطَّْيِر }: ؛ حيث قاؿ(10)، وليذا جعمو مف أعظـ التفضبلت وأكـر المنف(9)وكبلماتيا
[. 16:النمؿ]{َوُأوِتيَنا ِمْف ُكؿّْ َشْيٍء ِإفَّ َىَذا َلُيَو اْلَفْضُؿ اْلُمِبيفُ 

 __________
. فقاؿ(: ب)في  (1)
بطيو وتمايؿ، : الفاختة (2) ضرب مف الحماـ الُمَطوَّؽ إذا مشى توسَّع في مشيو وباعد بيف جناحيو وا 

(. 2/676المعجـ الوسيط ). فواخت: جمعو
. يا مذنبيف: في الكشاؼ (3)
. طائر أسود: الخطَّاؼ (4)
. سمواتو(: ب)في  (5)
(. 2/758المرجع السابؽ )ضرب مف الحماـ مطّوؽ حسف الصوت : القمري (6)
. يا غافميف: في الكشاؼ (7)
: طائر مف كواسر الطير قوي المخالب لو منقار قصير أعقؼ حاد البصر، وفي المثؿ: الُعَقابُ  (8)

(. 2/613المرجع السابؽ ). أبصر مف عقاب
. 359-3/358انظر الكشاؼ  (9)
 .المف(: ب)في  (10)
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َوُحِشَر ِلُسَمْيَماَف ُجُنوُدُه ِمَف اْلِجفّْ َواإِلْنِس }: كما قاؿ تعالى: (الذي سخر لو ممؾ الجف واإلنس)
ـْ ُيوَزُعوفَ  (: 1)فكانوا يعمموف لو أنواعًا مف الصناعات، كما قاؿ تعالى [17:النمؿ]{َوالطَّْيِر َفُي

[. 13:سبأ]{َيْعَمُموَف َلُو َما َيَشاُء ِمْف َمَحاِريَب َوَتَماِثيَؿ َوِجَفاٍف َكاْلَجَواِب َوُقُدوٍر َراِسَياتٍ }
بريسـ فرسخًا في فرسخ ػ يريد مقداره ػ وكاف يوضع ( 2)ويحكى أف الجف نسجت لو بساطًا مف ذىب وا 
منبره في وسطو وىو مف ذىب، فيقعد عميو وحولو ستمائة ألؼ كرسي مف ذىب وفضة، فيقعد 

األنبياء عمى كراسي الذىب، ويقعد العمماء عمى كراسي الفضة وحوليـ الناس، وحوؿ الناس الجف 



 

 

با البساط فتسير بو  والشياطيف، وتظمو الطير بأجنحتيا حتى ال تقع عميو الشمس، وترفع ريح الصّْ
(. 3)يومًا مسيرة شير

: كما قاؿ تعالى (6)فتسير بو (5)، ويأمر الرخاء(4)ويروى أنو كاف يأمر الريح العاصؼ تحممو
يَح ُغُدوَُّىا َشْيٌر َوَرَواُحَيا َشْيرٌ } [. 12:سبأ]{َوِلُسَمْيَماَف الرّْ
فإف اهلل اصطفاه باإلرساؿ، وجعمو حجة عمى المموؾ في تواضعو هلل تعالى، وخضوعو : (مع النبوة)

. لجبللو
َىَذا َعَطاُؤَنا َفاْمُنْف َأْو َأْمِسْؾ ِبَغْيِر }: اإلجبلؿ والكرامة، كما قاؿ تعالى: (وعظيـ الزلفة)

. فيذه حالة سميماف فيما أعطاه اهلل تعالى [39:ص]{ِحَساب
عبارة عمَّا ُيْطَعـ وُيْؤَكُؿ، وأراد فمما استكمؿ رزقو : الطُّعمة بالضـ كاأُلكمة: (فمما استوفى ُطعمتو)

. الذي أعطاه اهلل إياه
 __________

(. ب)تعالى، زيادة في  (1)
. موضع(: ب)في  (2)
. 3/360المصدر السابؽ  (3)
. فتحممو(: ب)في  (4)
(. 239مختار الصحاح ص. )الرخاء بالمد الريح المينة (5)
 .3/360المصدر السابؽ  (6)
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. أجمو الذي قدَّره اهلل لو: (واستمكؿ مدتو)
استعارة حسنة، فاستعار رمي القسي بنباؿ الموت، وعبَّر بو عف : (رمتو ِقسيُّ الفناء بنباؿ الموت)

فمما استكمؿ مدتو توفاه اهلل عمى يد بعض المبلئكة، كاف بينيما ُبْعٌد متفاوٌت : قبض الروح، ولو قاؿ
ف لبلستعارة لمدخبًل عظيمًا في عمـو الببلغة، ومنيا قولو تعالى َواْخِفْض }: في الفصاحة والببلغة، وا 

، ومف بديعيا قوؿ [4:مريـ]{َواْشَتَعَؿ الرَّْأُس َشْيًبا}: ، وقولو تعالى[88:الحجر]{َجَناَحَؾ ِلْمُمْؤِمِنيفَ 
: الكميت

( 1)إلى َكَنٍؼ ِعْطَفاُه َأْىٌؿ َوَمْرَحبُ .... َخَفْضُت َلُيـ ِمنّْي اْلجَناح َمودًَّة 
: أنو لما سمع بيت أبي تماـ (2)ويحكى أف بعض المتعاطيف
صبّّ قِد اْسَتْعَذْبُت َماَء ُبَكاِئي .... ال َتْسِقني َماَء اْلَمبَلـِ فإنَِّني 

، وقاؿ (3)عتب عميو وأمر إليو بإناء وسألو أف ييب لو مف ماء المبلـ، فأمر إليو أبو تماـ بجمـ



 

 

(. 4)يقصص لو مف جناح الذؿ ريشة: لمرسوؿ
. يريد الديار التي كاف فييا عمى الحالة واأُلبَّية: (وأصبحت الديار منو خالية)
. ال ساكف بيا: (والمساكف معطمة)
. سكنوىا بعدىـ، واطمأنوا إلى لذاتيا بعدىـ(: قـو آخروف (5)ورثيا)
ف لكـ في القروف السالفة) . الماضية قبمكـ: (وا 
. مو عظة واعتباراً : (!لعبرة)

 __________
البيت ىو مف قصيدة شييرة وكبيرة، لمكميت بف زيد األسدي رحمو اهلل تعالى يمدح فييا أىؿ  (1)

: ، مطمعيا"البيت
وال لعبًا مني وذو الشيب يمعب .... طربت وما شوقًا إلى البيض أطرب 

. ىو مخمد بف بكار الموصمي (2)
. المقص: الَجَمـ (3)
. 1/216شرح نيج الببلغة البف أبي الحديد  (4)
 .وورثيا: في شرح النيج (5)
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، تفرقوا في (1)قـو مف ولد عمميؽ بف الوذ بف أـر بف ساـ بف نوح: (!أيف العمالقة وأبناء العمالقة)
تفرقوا أيدي سبأ، : الببلد، ومنيـ سبأ الذي حكاىـ اهلل تعالى وضرب بيـ المثؿ في التفرؽ، فقيؿ

. فمحؽ غساف بالشاـ، وأنمار بيثرب، وجذاـ بتيامة، واألزد بعماف
ىو لقب الوليد بف مصعب صاحب موسى عميو السبلـ ممؾ : فرعوف (!أيف الفراعنة وأبناء الفراعنة)

، وقد قص اهلل مف حديثو مع نبيو ما فيو كفاية، ومبمغ ونياية، وكؿ مف عتا وتكبر فيو (2)مصر
. ىو التكبر والفساد في األرض بغيرحؽ: فرعوف، والفرعنة

ىـ قـو شعيب، : ىي البئر، واختمؼ في أصحاب الرس، فقيؿ: الرس (أيف أصحاب مدائف الرس)
كانوا يعبدوف األصناـ فبعث اهلل إلييـ شعيبًا فبذوه، فانيارت بيـ آبارىـ، وخسؼ بيـ في ديارىـ، 

الرس بئر بأنطاكية قتموا فييا : الرس قرية باليمامة قتموا نبييـ فأىمكيـ اهلل وىـ بقية ثمود، وقيؿ: وقيؿ
، وليذا (3)فأىمكيـ اهلل تعالى- أي حشوه إياىا-إنيـ كذبوا نبييـ فرسوه في بئر : حبيبًا النجار، وقيؿ
: قاؿ عميو السبلـ

. وقد حكاىـ اهلل في كتابو الكريـ غير مرة: (الذيف قتموا النبييف)
. بالرد والتكذيب والقتؿ: (وأطفؤوا سنف المرسميف)



 

 

بعبادة األوثاف واألصناـ وغير ذلؾ مف أنواع المعاصي والكفر باهلل، : (!وأحيوا سنف ال جباريف)
. والشرؾ بوحدانيتو

. لمحرب والقتاؿ: (وأيف الذيف ساروا بال جيوش)
. غمبوىـ وكسروىـ: (وىزموا األلوؼ)
. عقدوىا: (وعسكروا العساكر)

 __________
. 94-10/93انظر عف العمالقة ونسبيـ شرح نيج الببلغة البف أبي الحديد  (1)
. 10/94المصدر السابؽ  (2)
 .3/285، والكشاؼ 95-10/94انظر شرح ابف أبي الحديد  (3)
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عمروىا وأقاموا مثؿ كسرى وقيصر، وُتبَّع وحمير، وغيرىـ مف المموؾ والجبابرة، : (!ومدَّنوا المدائف)
. الفراعنة(1)والعصاة و

: ثـ ذكر حاؿ المؤمف بقولو
. ما يستر اإلنساف وُيِجّنُو، وأراد أنو قد أعدَّ ليا ُعدتيا ليحرزىا: اْلُجنَّةُ  (قد لبس لمحكمة ُجنََّتيا)
افتعاؿ مف األخذ وقد فسرناه، وأراد أنو فعميا لنفسو، وأكمؿ : االتخاذ(: (3)بجميع أدبيا (2)واتخذىا)

. ما يحتاج إليو مف آدابيا
: ثـ فسَّرىا بقولو

. شغؿ نفسو بيا: (مف اإلقباؿ عمييا)
. أي لـ يجيميا فيكوف ذلؾ سببًا في إىماليا واطراحيا: (والمعرفة بيا)
. خاٍؿ عف غيرىا، وقد عظـ قدرىا عنده (4)فقمبو: (والتفرغ ليا)
التي  (5)((الحكمة ضالة المؤمف)):كما قاؿ عميو السبلـ: (فيي عند نفسو ضالتو الت ي يطمبيا)

. ينشدىا، فكبلمو ىاىنا يشير بو إلى كبلـ الرسوؿ
. حتى كأنو ال حاجة لو في شيء سواىا: (وحاجتو الت ي يسأؿ عنيا)
، يريد أنو معترؼ بأحكاـ (7[)وىو المؤمف]الضمير لمف وصؼ حالو مف قبؿ (: (6)فيو معترؼ)

. الديف وحقوؽ اهلل البلزمة لو
 __________

(. ب)الواو، زيادة في  (1)
. وأخذىا: في شرح النيج (2)



 

 

. آدابيا(: ب)في  (3)
. فمـ يغمبو(: ب)في  (4)
أخرجو اإلماـ الموفؽ باهلل الحسيف بف إسماعيؿ الجرجاني عميو السبلـ في االعتبار وسموة  (5)

الحكمة ضالة المؤمف، ومف )): العارفيف بسنده عف أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ مف حديث لفظو
، والحديث في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي (انظر تخريجو فيو(. )(حيث وجدىا فيو أحؽ بيا

، واألسرار المرفوعة 1/435، وكشؼ الخفاء 6/35 وعزاه إلى تفسير ابف كثير 4/571الشريؼ 
. 284لعمي القاري 

. فيو مغترب إذا اغترب اإلسبلـ: في شرح النيج (6)
 (.ب)سقط مف  (7)
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يعني إذا صار اإلسبلـ غريبًا ال تعرؼ أحكامو، فيو أىؿ ليا، ومقيـ لرسوميا : (إذا اغترب اإلسبلـ)
. وأعبلميا

إذا اغترب اإلسبلـ قاـ فيو وجدَّ : ىذا عطؼ عمى شيء محذوؼ تقديره: (وضرب ِبَعِسْيِب َذَنِبوِ )
منبتو مف الجمد والعظـ، وجعؿ ىذا كناية عف : واجتيد، وضرب بعسيب الذََّنِب فيو، وعسيب الذَنبِ 

شدة اجتياده في الذبّْ عف الديف؛ ألف الحيوانات ذوات األذناب إذا لحقو األذى مف ورائو مف ذباب 
. أوغيره فإنو يدفعو بفرع الذََّنِب، فإذا اشتد األذى حرَّؾ جميع الذََّنِب مف أصمو

مقدـ عنؽ البعير مف مذبحو إلى منحره، وكنى بذلؾ عف ثباتو في : اْلِجَرافُ : (وألصؽ األرض ِبِجَراِنوِ )
. األمر، وقوتو عميو واستمكانو منو

. ىي الخيار مف الشيء مف بقايا حجج اهلل وأعبلمو: أي ىو بقية، والبقية: (بقية مف بقايا حجتو)
. يريد أنو يخمؼ األنبياء في بياف أحكاـ اهلل تعالى وتشييد معالـ دينو: (خميفة مف خبلئؼ أنبيائو)

ثـ التفت إلى خطاب أصحابو عمى عادتو في التفنف في أساليب الكبلـ وأنواعو، وىو مف 
عميو ]االستطرادات العجيبة، فبينا ىو في أسموب إذ خرج إلى أسموب آخر غير ما كاف فيو، بقولو 

(: 1 )[السبلـ
. أظيرتيا لكـ، وأوضحتيا لقموبكـ(: لكـ المواعظ (2)أييا الناس، إني قد بينت)
يشير بكبلمو ىذا إلى أنو مبمغ عف األنبياء، ومؤٍد عف الرسوؿ ما : (الت ي وعظ بيا األنبياء أمميـ)

. أودعو إلييا
. مف الحكـ والمواعظ: (وأديت إليكـ)
ويشير بيذا إلى تبميغو ما عيده إليو الرسوؿ مف ذلؾ، ويحقؽ : (ما أدت األوصياء إلى مف بعدىـ)



 

 

. باألمة إليو مف جية الرسوؿ (3)أمر الوصاة
. بزجري، ومواعظي الحسنة، وآدابي النافعة: (وأدبتكـ بسوطي)

 __________
(. ب)زيادة في  (1)
. بثثت: وفي شرح النيج( ب)في  (2)
 .الوصاية(: ب)في  (3)

(4/1170 )

 

. لما أمرتكـ بو مف المصالح: (فمـ تستقيموا)
. حدا البعير إذا حثو: حثثتكـ مف قوليـ: (وحدوتكـ)
. مف الوعيدات العظيمة التي تزجر مف سمعيا عف القبائح ووعاىا: (بالزواجر)
تجتمعوا عمييا بامتثاليا وفعميا، مثَّؿ حاليـ بحاؿ مف يحدو اإلبؿ ويزجرىا في : (فمـ تستوسقوا)

. السير، وىي ال تجتمع عميو، بؿ تذىب يمينًا وشمااًل عف الطريؽ
. مدح ليـ وتعجب مف حاليـ: (!هلل أنتـ)
يريد أف العجب منكـ ومف أحوالكـ، مالكـ ال تقبموف إلى (: يطأ بكـ الطريؽ (1)أتتوقعوف إمامًا بعدي)

كبلمي وتسمعوف أوامري وتمتثمونيا فبل تحظوف بمثمي ممف يعرفكـ أحكاـ اهلل تعالى، ويظير لكـ 
. يطأ بكـ الطريؽ، مف غريب الكبلـ وفصيحو: أمره، ويعرفكـ طريؽ اليداية إلى الجنة، وقولو

. اهلل بكـ، وطمبيا منكـ (2)التي أرادىا: (ويرشدكـ السبيؿ)
. بانقضاء آثارىا وامحاء رسوميا، ونفاد أياميا: (أال إنو قد أدبر مف الدنيا ما كاف مقببلً )
مف الفتف والمحف والزالزؿ بخروج الدجاؿ وغيره مف شروط الساعة : (وأقبؿ منيا ما كاف مدبراً )

. وعبلماتيا
. قرب الرحيؿ إلى اآلخرة، والكوف فييا: (وأزمع الترحاؿ)
. خطاب ليـ عمى الخصوص: (عباد اهلل)
. الذيف اختارىـ اهلل لعبادتو، واصطفاىـ لواليتو: (أيف األخيار)
. بحقيرىا وأياميا المنقطعة: (الذيف باعوا قميبًل مف الدنيا ال يبقى)
. أياميا الدائمة ونعيميا الباقي، وأراد أنيـ اعتاضوا عف ىذا بيذا: (بكثير مف اآلخرة ال يفنى)
. المؤاخيف لنا في الديف: (ما ضر إخواننا)
ُأِرْيَقت، مف َسَفَؾ الدـ إذا أراقو، يعني في حرب البغاة والمفتونيف عف : (الذيف سفكت دماؤىـ بصفيف)

. الديف



 

 

 __________
. غيري: في شرح النيج (1)
 .أراد(: ب)في  (2)
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. معنا (2)يكونوف(: أحياء (1)[اليـو]أالَّ يكونوا )
يتجرعونيا شيئًا بعد شيء، والَغَصُص بفتح الغيف ىو المصدر، وىو مراده : (يسيغوف الغصص)

: ىاىنا ليطابؽ قولو
ْنؽ: (!ويشربوف الرنؽ) َنؽ بفتح النوف ىو المصدر، والرَّ الكدر مف الماء بالتسكيف، وأراد أف ذلؾ : الرُّ

. كاف مف ىواىـ فيكونوف معنا عمى حالتنا كيؼ كانت، ولكنيـ قد أحبوا الشيادة وأكرميـ اهلل بيا
. بما كاف مف استشيادىـ في سبيمو، وطمبيـ ما عنده: (قد واهلل لقوا اهلل)
. عمى جيادىـ(: أجورىـ (3)[اهلل]فوفاىـ )
[. 51:الدخاف]{ِفي َمَقاـٍ َأِميفٍ }: الجنة كما قاؿ تعالى: (وأحميـ دار األمف)
. في الدنيا مف أعدائيـ: (بعد خوفيـ)
. سمكوا طريؽ الجنة: (أيف إخواني الذيف ركبوا الطريؽ)
. في الجياد لؤلعداء في الديف والبغاة: (!ومضوا عمىالحؽ )
، وقاؿ (4)((عمار جمدة ما بيف عيني وأنفي)): وىو الذي قاؿ فيو رسوؿ اهلل: (!أيف عمار بف ياسر)

. ((تقتمؾ يا عمار الفئة الباغية)): فيو
وىو أبو الييثـ مالؾ بف التيياف، وىو أوؿ مف ضرب عمى يد الرسوؿ في بيعة : (!وأيف ابف التيياف)

(. 5)العقبة
 __________

. وشرح النيج( ب)زيادة في  (1)
. يكونوا(: ب)في  (2)
(. أ)اهلل زيادة في : قولو (3)
. سبؽ تخريج الحديث، وكذلؾ الحديث الذي يميو (4)
 .2/56سيرة ابف ىشاـ  (5)
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، شيد لرسوؿ اهلل في فرس ادَّعاىا ولـ يجد شاىدًا، (1)وىو خزيمة بف ثابت: (!وأيف ذو الشيادتيف)
فمما شيد لو خزيمة وىو لـ يحضر القضية، ولكنَّو صدَّؽ رسوؿ اهلل فيما ادَّعاه؛ لكونو معصومًا ال 

( 2)((مف شيد لو خزيمة فحسبو شيادتو)): يدَّعي ما ليس حقًا، فمما كاف األمر كذلؾ قاؿ رسوؿ اهلل
. فجعؿ شيادتو بمنزلة شاىديف، فيؤالء كميـ مف جمة الصحابة وفضبلئيـ

. أشباىيـ: (وأيف نظراؤىـ)
. في الديف: (مف إخوانيـ)

 __________
 أبو ، ى37ىو خزيمة بف ثابت بف الفاكو بف ثعمبة الخطمي األنصاري األوسي، المتوفى سنة (1)

عمارة، ذو الشيادتيف، شيد بدرًا وما بعدىا، كانت راية بني خطمة بيده يـو الفتح، وكاف سيدًا فييـ، 
سمعت رسوؿ اهلل : وشيد مع عمي عميو السبلـ الجمؿ وحضر صفيف، فمما قتؿ عمار بف ياسر قاؿ

ثـ سؿ سيفو وقاتؿ حتى قتؿ رضواف  ((تقتؿ عمارًا الفئة الباغية)): صمى اهلل عميو وآلو وسمـ يقوؿ
(. 10/108، وشرح ابف أبي الحديد 3/79لوامع األنوار ). اهلل عميو

أي ابف خزيمة بف ثابت ذي -روى عنو ابنو عمارة : ذكر ابف األثير في أسد الغابة قاؿ (2)
أف النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ اشترى فرسًا مف سواء بف قيس المحاربي، فجحده - الشيادتيف

ما حممؾ عمى الشيادة ولـ تكف )): سواء، فشيد خزيمة لمنبيصمى اهلل عميو وآلو وسمـ، فقاؿ رسوؿ اهلل
صدقتؾ بما جئت بو، وعممت أنؾ ال تقوؿ إال حقًا، فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل : قاؿ( (حاضرًا معنا؟

ىامش في شرح النيج البف أبي ). ((مف شيد لو خزيمة أو عميو فيو حسبو)): عميو وآلو وسمـ
في موسوعة (( مف شيد لو خزيمة، أو شيد عميو فحسبو: ))والحديث بمفظ_… _ .(10/109الحديد

، والكبير 2/18 وعزاه إلى المستدرؾ لمحاكـ8/335أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 
 . وعزاه أيضًا إلى غيرىا مف المصادر9/320، ومجمع الزوائد4/101لمطبراني

(4/1173 )

 

. فأزىقت أرواحيـ في حرب البغاة وجيادىـ(: عمى المنية (1)تعاقدوا)
حممتيا الُبرُد مف موضع إلى موضع، والبريد اثنا عشر ميبًل، قاؿ : (وأبرد برءوسيـ إلى الفجرة)

: الشاعر
َفَدْتَؾ ُعَراُب الَيوـَ َأمّْي وَخالتي 

 
( 2)َوَناقتي النَّاِجي ِإَلْيَؾ َبِرْيُدىا

 



 

 

قد أبرد إلى األمير أي سار ت إليو الُبُرُد، وأراد أنيا حممت رؤوسيـ مف حيث قتموا إلى معاوية : يقاؿ
. وأصحابو

. قبض بأصابعو عمييا(: (3)[الشريفة الكريمة]ثـ ضرب بيده عمى ل حيتو )
. حزنًا عمى مفارقة أولئؾ، وتأسفًا عمى ذىابيـ: (فأطاؿ البكاء)

: ثـ قاؿ
أتوجع،  (4)وىذه الكممة تستعمؿ عند الشكاية، وىي اسـ مف أسماء األفعاؿ الخبرية، ومعناه: (َأوهِ )

: قاؿ الشاعر
َفَأْوٍه ِلذْكَراىا إَذا ما َذَكْرَتَيا 

 
( 5)َوِمْف ُبْعِد أرٍض َبْيَننا َوَسَماءُ 

 
أوّْه، وربما أدخموا : آه، وربما شددوا الواو فقالوا: وفييا لغات، أْوه بسكوف الواو، وبقمبيا ألفًا فيقاؿ

(. 6)أوتاه، إلى غير ذلؾ مف المغات: عمييا التاء فقالوا
. أي قرأوه: (عمى إخواني الذيف تموا القرآف)

 __________
. الذيف تعاقدوا عمى المنية: وفي شرح النيج( ب)في  (1)
د أخي الشماخ بف ضرار يمدح عرابة األوسي1/189لساف العرب  (2) . ، ونسبو لُمزرّْ
. زيادة في شرح النيج (3)
. معناىا(: ب)في  (4)
. 10/110، وشرح النيج البف أبي الحديد 1/136لساف العرب  (5)
آّوه، بالمد : أو مف كذا ببل مد بكسر الواو مع حذؼ الياء والتشديد، وقد يقولوف: مثؿ قوليـ (6)

والتشديد وفتح األلؼ وسكوف الياء، لتطويؿ الصوت بالشكاية، وربما أدخموا فيو الياء تارة يمدونو، 
 (.10/110انظر شرح النيج البف أبي الحديد ). أوياه وآوياه: وتارة ال يمدونو، فيقولوف

(4/1174 )

 

خراجيا مف مخارجيا، فأما تبلوتو مف غير تدبُّر لمعانيو وال : (فأحكموه) بتدبر معانيو وتجويد أحرفو وا 
تفّكر في تأويبلتو، واستنياض األسرار البديعة مف جيتو، فإنما ىو دأب العجزة والذيف قعدت بيـ 

. الببلدة في حضيض الفياىة
قد قرأ ىذا القرآف عبيد وصبياف ال عمـ ليـ بتأويمو، : وعف الحسف البصري رضي اهلل عنو أنو قاؿ



 

 

واهلل لقد قرأت القرآف فما أسقطت منو حرفًا، : حفظوا حروفو، وضيَّعوا حدوده، حتى إف أحدىـ ليقوؿ
ضاعة  وقد واهلل أسقطو كمو، فما ترى لمقرآف عميو أثر في خمؽ وال عمؿ، واهلل ما ىو بحفظ حروفو وا 

. حدوده، واهلل ما ىؤالء بالحكماء والبالورعة، ال كّثر اهلل في الناس مثؿ ىؤالء
َـّ، اجعمنا مف المتدبريف لمعانيو، المنتفعيف بنوره وشفائو . المَُّي

. تفّكروا في األمور الواجبة واألحكاـ البلزمة: (وتدبَّروا الفرض)
. عمى الحد الذي أوجب، والوجو الذي فرض: (فأقاموه)
ظيار معالميا، والعمؿ بأحكاميا: (وأحيوا السنة) . بتشييدىا وا 
ذىابو: (وأماتوا البدعة) نكارىا، وقتؿ الداعي إلييا وا  . بإبطاليا وا 
. لمبغاة، وأىؿ البدع، واألىواء: (ُدُعوا إلى ال جياد)
. مف دعاىـ إلى ذلؾ، وتحققوا وجوب اإلجابة إليو، وعمموا ذلؾ بما عرفيـ اهلل وأعمميـ: (فأجابوا)
يشير إلى نفسو في أنيـ وثقوا بنفوذ بصيرتو في حرب أىؿ القبمة، (: (1)ووثقوا بالقائد فاتبعوا)

ويعرّْض بمف توقؼ عنو مف الصحابة كالذيف حكينا عنيـ ممف تأخر عنو نحو عبد اهلل بف عمر 
. وغيره ممف تخمَّؼ عنو لعارض

: تحريضًا ليـ عمى الجياد وحثًا ليـ عمى المواظبة عميو: (ثـ نادى بأعمى صوتو)
 __________

 .فاتبعوه: في شرح النيج (1)

(4/1175 )

 

ضمار الفعؿ ىاىنا واجب : (ال جياد ال جياد) أي الزموا الجياد، وتكريره إنما يكوف عمى جية التأكيد، وا 
. ألجؿ التكرير فبل يبرز بحاؿ

أي يا عباد اهلل، مف كاف مقّرًا بالعبودية هلل فميكف مؤتمرًا بأوامره، ومف أعظـ أوامره : (!عباد اهلل)
. الجياد في سبيمو

ني معسكر) . جامع لمعساكر: (أال وا 
. بالشيادة عند خروج نفسو(: إلى اهلل (1)في يومي ىذا، فمف أراد الرواح)
. معي: (فميخرج)
. يعني أعطاه الراية، وأّمره عمييـ: (ثـ عقد لمحسيف بف عمي: قاؿ نوؼ)
وأمرىـ باتباعو واالحتكاـ ألمره؛ ألف عند كثرة العساكر وازدحاميـ فبلبد ليـ مف : (في عشرة آالؼ)

. األمراء لينتظـ األمر، وتشتد النكاية لمعدو، وتتسؽ أحواؿ الحرب وأموره
. أمير مف أمرائو(: في عشرة آالؼ (2)ولقيس بف سعد)



 

 

 __________
. الخروج(: ب)في  (1)
 أبو عبد اهلل، صحابي، كاف ، ى60ىو قيس بف سعد بف عبادة بف دليـ الخزرجي، المتوفى سنة (2)

صاحب شرطة النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، وكاف مف ذوي الرأي والدىاء والتقدـ، وىو مف أعياف 
فضبلء الصحابة، ومف كبار شيعة أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ، وقائؿ بمحبتو ووالئو، وشيد 

. معو حروبو كميا، وكاف مع الحسف عميو السبلـ، وكاف طالبي الرأي مخمصًا في اعتقاده وودّْه
 (.112-10/111، وشرح ابف أبي الحديد3/156انظر لوامع األنوار )

(4/1176 )

 

وىذا صاحب رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو، (: (2[)في عشرة اآلؼ ](1)وألبي أيوب األنصاري)
(. 3)وىو الذي قعد في بيتو عند قدومو مياجرًا مف مكة

. يريد إلنجاز الحرب بينو وبيف معاوية: (ولغيرىـ عمى أعداد ُأَخر، وىو يريد الرجعة إلى صفيف)
أشقى )): لعنًا وبيبًل، وفي الحديث: (فما دارت الجمعة حتى ضربو الممعوف ابف ممجـ لعنو اهلل)

- يعني قرينة رأسو-أحيمر ثمود عاقر الناقة واسمو قدار، والذي يضربؾ عمى ىذه : الناس رجبلف
. يعني لحيتو( (فيبؿ منيا ىذه

. مف حيث أرادوا، وحيث كانت ُبْغيُتيـ مف الجياد (فتراجعت العساكر): قاؿ
(. الذئاب مف كؿ مكاف (6)تخطفيا (5)فقدت رعاتيا (4)فكنَّا كاألغناـ)
 

 __________
 شيد ، ى50اسمو خالد بف يزيد بف كعب بف ثعمبة الخزرجي، مف بني النجار، المتوفى سنة (1)

العقبة وبدرًا وسائر المشاىد، وعميو نزؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ لما قدـ المدينة، وأقاـ 
عنده حتى بنى مسجده ومساكنو، وشيد مع الوصي عميو السبلـ مشاىده كميا، ولـز الجياد حتى 

توفي في قسطنطينية، ويـو المؤاخاة آخى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ بينو وبيف مصعب بف 
(. 10/112، وشرح النيج البف أبي الحديد3/173لوامع األنوار). عمير

. زيادة في شرح النيج (2)
.  تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد، منشورات دار الفكر2/116انظر سيرة ابف ىشاـ  (3)
. كأغناـ: في شرح النيج (4)
. راعييا: وفي شرح النيج( ب)في  (5)
 (.ب)تختطفيا، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (6)



 

 

(4/1177 )

 

ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا صفة النار وحاليا  (173)
العمـ بو ليس مف طريؽ الرؤية والمشاىدة،  (1)يشير إلى أف: (ال حمدهلل المعروؼ مف غير رؤية)

نما طريؽ معرفتو غير ذلؾ، إما بالنظر واالستدالؿ والتفّكر في أفعالو، والشواىد الدالة عمى وجوده  وا 
ما أف يكوف معمومًا بالضرورة غير  مف أفعالو، وىذا عميو تعويؿ األكثر مف العمماء مف المتكمميف، وا 
اإلدراؾ، وىذا ىو قوؿ طائفة مف ُنظَّار العمماء مف أىؿ الكبلـ فإنيـ جوَّزوا ذلؾ، أعني أف يكوف 

. العمـ بو ضرورياً 
يريد أنو فيما خمؽ ال يمحقو نصب وال تعب كما يمحؽ غيره مف سائر : (وال خالؽ مف غير َمْنَصَبةٍ )

َوَلَقْد َخَمْقَنا السََّماَواِت َواأَلْرَض َوَما َبْيَنُيَما ِفي ِستَِّة َأيَّاـٍ َوَما }: الفاعميف ليذه األفعاؿ، كما قاؿ تعالى
نزلت تكذيبًا لمييود، وردًا عمييـ، حيث زعموا أف اهلل تعالى خمؽ السموات  [38:ؽ]{َمسََّنا ِمْف ُلُغوبٍ 

(. 2)واألرض وما بينيما، مف يـو األحد إلى يـو الجمعة، ثـ استراح يـو السبت
أنواع المخموقات وضروب المكّونات كميا بالقدرة اإلليية التي يستحقيا وال : (خمؽ ال خبلئؽ بقدرتو)

. تكوف لغيره، وليذا أضافيا إلى نفسو، تنبييًا عمى ما قمناه
جعؿ كؿ رب ومالؾ عبدًا  (3)ىو المالؾ، أي: أراد جعميـ عبيدًا لو، والرب: (واستعبد األرباب بعزتو)

. والجبلؿ والكبرياء (4)لو، يتصرؼ فيو كيؼ شاء؛ الختصاصو بالعزة والعظمة
مف كاف عظيمًا في حالو بما أعطاه مف جوده وفضمو، وفي ىذا تنبيو عمى : (وساد العظماء بجوده)

نعامو عميو، والسيد ىو المالؾ المنعـ، وفي بعض كبلـ أمير : أف أحدًا ال يسود غيره إال بإفضالو وا 
. (أحسف إلى مف شئت تكف أميره): المؤمنيف سنذكره مف بعدُ 

 __________
(. أ)أف، سقط مف : قولو (1)
. 4/395الكشاؼ  (2)
. الذي(: ب)في  (3)
 (.ب)والعظمة، زيادة في : قولو (4)

(4/1178 )

 

جعميا مسكنًا ليـ ومستقرًا ألحواليـ؛ لما يريد مف إنفاذ حكمتو فيما : (ىو الذي أسكف الدنيا خمقو)
نما أعاد الضمير وىو (1)كمفيـ بو وىو ال يمكف إال بذلؾ، فميذا عمرىا وجعميا مساكف يسكنونيا ، وا 



 

 

. ىو الذي؛ ليدؿَّ بذلؾ عمى أنو ىو المختص بذلؾ، ال يقدر عميو غيره: قولو
. يريد أنو أرسؿ إلييـ األنبياء: (وبعث إلى الجف واإلنس رسمو)
. الضمير لمدنيا، وأراد ليعرفوىـ بحاليا، وزواليا، ونفادىا: (ليكشفوا ليـ عف غطائيا)
ىو السرور، وأراد ليحذّْروىـ مف الميؿ إلييا : ىي الضر، والسراء: الضرَّاء (وليحذّْروىـ مف ضرَّائيا)

(. 2)فتضرىـ
وغير  [24:يونس]{َكَماٍء َأْنَزْلَناُه ِمَف السََّماءِ }: كما قاؿ تعالى في مثؿ الدنيا: (وليضربوا ليـ أمثاليا)

. ذلؾ مف األمثاؿ التي تؤذف بانقطاعيا عف أيدييـ، وزواليا عف أنفسيـ
ما فييا مف الخدع ألىميا والمكر بمف ركف إلييا، والغش لمف استنصحيا، : (وليبصروىـ عيوبيا)

(. 4(()لمف اطمأفَّ إلييا (3)ىي الغارَّة لمف استنصحيا، والخاتمة)): وفي الحديث
. ىجمت عميو إذا دخمت، وىجـ الشتاء إذا دخؿ: يدخموا، مف قوليـ: (ولييجموا عمييـ)
نما نكَّره مبالغة في حالو أي بمعتبر عظيـ ال يمكف وصفو وال حده: (ِبُمْعَتَبرٍ ) . تذكر االعتبار، وا 
يا) ـو ِمَصحة)): جمع ِمَصحة بكسر الميـ، وفي الحديث: (مف تصّرؼ َمصاحّْ (. 5)((الصَّ
. أي ما يعرض فييا مف الصحة والسقـ: (وأسقاميا)

 __________
. يسكنوىا(: ب)في  (1)
. فيضرىـ(: ب)في  (2)
. الخادعة: الخاتمة (3)
ولفظ الشاىد  (32) رقـ41ىو جزء مف حديث أخرجو الشريؼ السيمقي في األربعيف السيمقية ص (4)

. ((ىي الغاشة لمف استنصحيا، والمغوية لمف أطاعيا، والغادرة لمف انقاد ليا)): فيو
 .3/12نياية ابف األثير  (5)

(4/1179 )

 

وما يكوف فييا مف الحبلؿ والحراـ، فأحواليا ال تزاؿ متقمبة بأىميا، ومنتقمة بيـ : (وحبلليا وحراميا)
. مف حاٍؿ إلى حاؿٍ 

أي وبما أخبر، أو بما وعد اهلل أىؿ الطاعة، (: سبحانو لممطيعيف منيـ والعصاة (1)وما أعدَّ اهلل)
. وأوعد أىؿ المعصية مف الجزاء عمى أعماليـ

. جزاًء عمى الطاعة: (مف جنة)
أعني العمـ بالجنة والنار، واستحقاؽ الثواب -جزاًء عمى المعصية، حتى صار ىذا : (ونار)

. ضرورة مف ديف األنبياء صموات اهلل عمييـ، فبل يمكف تصديقيـ إال بالعمـ بما ذكرناه- والعقاب



 

 

. ألوليائو وأىؿ محبتو: (وكرامة)
. ألىؿ عداوتو: (وىواف)
أي أف حمدي لو إنما ىو باإلضافة إلى ذاتو ال غير، وكونو أىبًل لو، وذلؾ ألف : (أحمده إلى نفسو)

: الحمد وىو الثناء عمى وجييف
أف يكوف باإلضافة إلى نفس الذات؛ لكونيا مختصة بالصفات الحسنى، فيكوف الثناء : أحدىما

أحمده إلى ): متوجيًا إلييا لما اختصت بو مف الصفات الغير، وىذا ىو مراده عميو السبلـ بقولو
. أي لما اختص بو في نفسو مف الثناء (نفسو

أف يكوف باإلضافة إلى فعؿ اإلحساف واالبتداء بعوارؼ النعـ واإلفضاؿ، وعمى ىذا يكوف : وثانييما
استحقاقو لمثناء؛ ألجؿ ما فعمو مف إعطاء ىذه النعـ وتخويميا مف عنده، فاستحقاقو لمحمد والثناء 

لذاتو، واستحقاقو لمحمد والثناء عمى فعمو، فبل يخمو في استحقاؽ الثناء عف ىذيف الوجييف، واألوؿ 
أبمغ وليذا قصده؛ ألف استحقاقو إنما ىو لمجرد الذات ال لعارض، بخبلؼ الثاني، فيكوف المعنى 

. أجعؿ غاية حمدي ىي نفسو وذاتو ال غير
نعامو، فمف إحكاماتو : (كما استحمد إلى خمقو) كما طمب الحمد مف خمقو ألجؿ إفضالو عمييـ وا 

تقاناتو العجيبة : البديعة وا 
 __________

 .وفي شرح النيج( ب)اهلل ، زيادة في : قولو (1)
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[. 8:الرعد]{َوُكؿُّ َشْيٍء ِعْنَدُه ِبِمْقَدارٍ }: ال يتجاوزه وال يتعداه؛ حيث قاؿ: (جعؿ لكؿ شيء قدراً )
[. 34:األعرؼ]{َوِلُكؿّْ ُأمٍَّة َأَجؿٌ }: ال يزيد عميو وال ينقص منو، وليذا قاؿ: (ولكؿ قدر أجبلً )
[. 38:الرعد]{ِلُكؿّْ َأَجٍؿ ِكَتابٌ }: مدوف في الموح المحفوظ، كما قاؿ تعالى(: (1)ولكؿ أجؿ كتاباً )
، زاجر، إماذا زجر (2)فعؿ مف أفعاؿ اهلل تعالى، وأمر مف أموره الناجزة: (فالقرآف آمر زاجر)

ما عمى المبالغة بإضافة الزجر إليو؛ كأنو الذي  الشتمالو عمى ىذه الزواجر والقوارع الوعيدية، وا 
. صائـ نياره، وقائـ ليمو: فعمو، كما قالوا

لما فيو  (3)يعني أنو صامت؛ إذ ال آلة لو مف لساف فينطؽ بو، وىو ناطؽ أيضاً : (وصامت ناطؽ)
مف الحجج البالغة واألدلة النافعة، وىو آمر أيضًا لما فيو مف الحث عمى الطاعات، وزاجر لما فيو 
مف المنع عف المعاصي، وىذا مف الطباؽ الفائؽ، والتكافؤ البلئؽ، حيث ذكر النقيضيف وأومئ فيو 

. إلى الضديف جميعاً 
جعمو حجة عمييـ بما أودعو مف الشرائع واألحكاـ، واألوامر والنواىي، والزجر : (حجة اهلل عمى خمقو)



 

 

. والتيديد، وضمَّنو مف الوعد والوعيد، وبيَّف فيو مراده فيما رغَّب وحذَّر
الضمير إما هلل أي أخذ اهلل عمييـ ميثاؽ نفسو، فيما كمفيـ إياه مف أمر (: (4)أخذ عمييـ ميثاقو)

ما أف يكوف لمقرآف أي أخذ عمييـ ميثاؽ القرآف الذي أودعو فيو، عمى تأدية ما اشتمؿ عميو،  ونيي، وا 
. وأضاؼ الميثاؽ إلى القرآف لتعمقو بو

 __________
. كتابًا، بالنصب كما أثبتو: كتاب، بالرفع، وفي شرح النيج: في النسختيف (1)
. الزاجرة: ف: بيانًا ليا بقولو( ب)الناجزة، وكتب في ىامش النسخة : ىكذا في النسختيف (2)
. وىو أيضًا ناطؽ(: ب)في  (3)
 .أخذ عميو ميثاقيـ: في شرح النيج (4)
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ُكؿُّ اْمِرٍئ ِبَما }: فيما كسبوه وعمَّا اجترحوه مف السيئات، كما قاؿ تعالى: (وارتيف عمييـ أنفسيـ)
[. 21:الطور]{َكَسَب َرِىيفٌ 

َـّ نوره) ْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْف َشْيءٍ }: قاؿ (1)حيث: (أت فيو مستكمؿ لجميع العمـو  [38:األنعاـ]{َما َفرَّ
. كميا مما يحتاج إليو المكمفوف

ألف الشريعة كميا مأخوذة مف كتاب اهلل تعالى وسنة رسولو، فيما أصبلف ليا، : (وأكمؿ بو دينو)
. وقاعدتاف مف قواعدىا، فبل كماؿ ليا إال بو

اختار اهلل لو ما عنده مف عظيـ الزلفة، وقرب المنزلة، (: (2)[صمى اهلل عميو وآلو]وقبض نبيو )
. وشرؼ الجوار

يريد أنو ماقبض اهلل نبيو إال بعد أف أوضح ليـ معالـ (: (3)وقد فرغ إلى الخمؽ مف أحكاـ اليدى بو)
اْلَيْوـَ }: دينيـ وأكمميا ليـ، ولـ يترؾ ممتبسًا عمييـ إال أوضحو، وال مبيمًا إال بيَّنو، كما قاؿ تعالى

ـْ ِديَنُكـْ  [. 3:المائدة]اآلية{...َأْكَمْمُت َلُك
يريد فاعطوه ما يستحؽ مف التعظيـ لما اختص بو في : (فعظمّْوا منو سبحانو ما عظَّـ مف نفسو)

. نفسو مف الصفات اإلليية التي يستحؽ لمكانيا التعظيـ، ولمكاف نعمو الواصمة إليكـ مف جيتو
مما أحؿَّ لكـ أو حرَّمو عميكـ، وال كتـ ذلؾ منكـ، بؿ أظيره (: شيئًا مف دينو (4)فإنو لـ ُيْخِؼ عميكـ)

. وتعبدكـ بو
بة إليو مف الطاعة: (ولـ يترؾ شيئًا رضيو) . مف األمور المقرّْ
. مف األمور المبعدّْة عنو، والمعاصي المسخطة لو: (أو كرىو)
داللة واضحة مف جية العقؿ أو مف جية الشرع تبدو لكؿ مف أراده (: عممًا بادياً  (5)إال وجعؿ عميو)



 

 

. منار الطريؽ: أو طمبو، والعمـ ىو
 __________

. حيثما(: ب)في  (1)
. زيادة في النيج (2)
. بو، زيادة في شرح النيج (3)
. عنكـ: في شرح النيج (4)
 .لو: في شرح النيج (5)
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. ال اشتباه فييا، ويظير مراده منيا(: محكمة (1)وآية)
. تمنع مف فعمو، إذا كاف مكروىاً : (تزجر عنو)
. تحث عمى فعمو إذا كاف مراداً : (أو تدعو إليو)
ف بقي شيء لـ يذكر في القرآف، وىو : (فرضاه فيما بقي واحد، وسخطو فيما بقي واحد) يريد أنو وا 

ُيْرِضي اهلل فرضاه بو ىو رضاه بما ذكره مف غير تفرقة بينيما، وىكذا القوؿ فيما سخطو مما لـ 
. يذكره فيو، فإف سخطو بو مثؿ سخطو عمَّا ذكره أيضاً 

ْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْف َشْيءٍ }: سؤاؿ؛ أليس قد قاؿ تعالى إف ىناؾ : فكيؼ قمتـ ىاىنا [38:األنعاـ]{َما َفرَّ
مرضيًا ومسخوطًا مف األفعاؿ لـ يذكره في القرآف، وحكمو مثؿ حكـ ما ذكره في الرضا والسخط؟ 

ف لـ يكف داالِّ عميو بظاىره وصريحو؛ فإنو داؿّّ عميو بمعناه واستنباطو منو،  وجوابو؛ ىو أف القرآف وا 
وليذا فإف الحوادث ال تزاؿ غضة طرية عمى وجو الدىر، وكؿ واحد مف المجتيديف، والعمماء 

ف لـ يتضمنيا بظاىره فقد اشتمؿ عمييا  شاراتو، فيو وا  الماىريف في النظر يأخذونيا مف رموزه وا 
ْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْف َشْيءٍ }: ، فقد ظير بما لخَّصنا مصداؽ قولو تعالى(2)بمعناه [. 38:األنعاـ]{َما َفرَّ

قبمكـ، ولف يسخط عميكـ بشيء رضيو  (3)واعمموا أنو لف َيْرَضى عنكـ بشيء سخطو عمى مف كاف)
يريد أف ما كاف مرضيًا مف غيركـ مف اإلعماؿ، فيو مرضي منكـ، وما كاف (: (4)عمى مف قبمكـ

: مسخوطًا مف األعماؿ مف غيركـ، فيو مسخوط منكـ، وىذا كمو محموؿ عمى وجييف
 __________

. أو آية(: ب)في  (1)
. معناه(: ب)في  (2)
. كاف، زيادة في شرح النيج (3)



 

 

نما تسيروف في أثر َبّيف، وتتكمموف برجع : )رضيو ممف كاف قبمكـ، وبعده فيو: في شرح النيج (4) وا 
 .(قوؿ قد قالو الرجاؿ مف قبمكـ
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أف يريد مف االعتقادات الدينية مف التوحيد، والوعد والوعيد، والزجر وأحكاـ اآلخرة، فيذه : أحدىما
غيركـ مف األمـ  (1)األمور كميا مأخوذة عميكـ االعتقاد ليا والتصديؽ بيا، كما ُأِخَذت عمى مف

. الماضية، فإف الكؿ منكـ ومنيـ فييا عمىسواء مف غير مخالفة فييا
أف يريد مف ذلؾ مف األمور الشرعية ما ال تختمؼ فيو المصالح نحو القصاص، : (2)وثانييما

وتحريـ المسكر، وأخذ األمواؿ واستحبلؿ الفروج، فإف ىذه األمور كميا ثابتة باقتراحات الشرع، 
. وتحكماتو، وال يخمو شرع عف ذلؾ لمافييا مف مراعاة مصالح الخمؽ، وانتظاـ أمورىـ كميا

عطاكموىا عفوًا مف فضمو: (قد كفاكـ مؤونة دنياكـ) . بتكفمو بأرزاقكـ، وا 
. لما أنعـ بو عميكـ مف ىذه النعـ: (وحثكـ عمى الشكر)
: فيو وجياف(: ألسنتكـ الذكر (3)وافترض عمى)

. أف يريد الحمد والثناء، فيستحؽ بالنعمة الشكر والحمد والثناء: أحدىما
. أف يريد بذلؾ ما افترض مف ىذه األذكار الشرعية، الصموات وأنواع العبادات كميا: وثانييما

َواتَُّقوِني َياُأْوِلي }: أمركـ بيا غير مرة في كتابو، كما قاؿ تعالى: (وأوصاكـ بالتقوى)
[. 197:البقرة]{اأَلْلَبابِ 

غاية مطموبو وقصاراه، فبل مطموب بعدىا لو، وىو أف يطاع فبل يعصى، : (وجعميا منتيى رضاه)
. ويشكر فبل يكفر

مجاز واستعارة، وليس الغرض حقيقة الحاجة، فإف اهلل  (4)ذكر الحاجة ىاىنا: (وحاجتو مف خمقو)
نما الغرض أنيا ىي المطموب مف غير زيادة . تعالى غني عف العالميف، وا 

. فبل يخفى عميو مف أموركـ خافية، مف طاعة وال معصية: (فاتقوا اهلل الذي أنتـ بعينو)
 __________

(. ب)مف، سقط مف  (1)
. وثانييا(: أ)في  (2)
. مف: في شرح النيج (3)
 .ىنا(: ب)في  (4)
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فيا كيؼ شاء، كما قاؿ تعالى: (ونواصيكـ بيده) [. 56:ىود]{َما ِمْف َدابٍَّة ِإالَّ ُىَو آِخٌذ ِبَناِصَيِتَيا}: يصرّْ
تصّرفكـ في جميع أحوالكـ وأموركـ، وىو محتكـ عميكـ كما يحتكـ اإلنساف : (وتقمبكـ في قبضتو)

. عمى ما في قبضة يده، واضعًا عميو أناممو
. شيئًا مف أعمالكـ: (إف أسررتـ)
. أثبتو وكتبو: (عممو)
ف أعمنتـ) . أظيرتموىا ،دونتو الحفظة: (وا 
أمر الحفظة بوضعيا في الكتب، والصكوؾ والسجبلت، حفظًا ليا عف اإلىماؿ (: (1)كتبو)

. والضياع
. اإلشارة إلى الكتب: (قد وكؿ بذلؾ)
في  (2)مبلئكة مكرموف عنده، متحفظيف عمى كؿ صغيرة وكبيرة، ال يعترييـ سيو: (حفظة كراماً )

. ذلؾ وال غفمة
. أي ال ييمموف شيئًا مما قد تحققوا فعمو: (ال يسقطوف حقاً )
أي ال يكتبوف مالـ يكف، أو ال يجعموف مكاف السيئة حسنة، وال مكاف الحسنة : (وال يثبتوف باطبلً )

. سيئة
. يراقبة في جميع أحوالو، بالخوؼ منو: (واعمموا أف مف يتِؽ اهلل)
. باأللطاؼ الخفية: (يجعؿ لو مخرجًا مف الفتف)
. يريد مف ظمـ الجيؿ والعمى، والمحارات العظيمة: (ونورًا مف الظمـ)
: مف المبلذ العظيمة، والتَُّحِؼ النفيسة في الجنة، كما قاؿ تعالى(: اشتيت نفسو (3)وُيَخمّْْدُه فيما)
[. 71:الزخرؼ]{َوِفيَيا َما َتْشَتِييِو اأَلنُفُس َوَتَمذُّ اأَلْعُيفُ }
َواْلَمبَلِئَكُة َيْدُخُموَف }: بما يحصؿ لو مف اإلجبلؿ والتبجيؿ، كما قاؿ تعالى(: الكرامة (4)َوُيْنِزْلُو منزؿ)

ـْ ِمْف ُكؿّْ َباٍب ، َسبَلـٌ َعَمْيُكـْ  . يشير بذلؾ إلى ما يحصؿ ليـ مف اإلعظاـ [24-23:الرعد]{َعَمْيِي
 __________

. ومف شرح النيج( ب)كتبتو، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. اليعترييـ في ذلؾ سيو وال غفمة(: ب)في  (2)
. ما(: أ)في  (3)
 .منزلة(: ب)في  (4)
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. يشير بو إلى ما يحصؿ ليـ مف الكرامة منو: (عنده)
مف أجؿ نفسو؛  (1)أي لمف يختصو ويكوف ذا مكانة عنده، كأنو فعمو: (في دار اصطنعيا لنفسو)

. ألف كمما يفعمو اإلنساف لنفسو فيو في غاية الرصانة، والقوة والنصيحة
سقفًا ليا - وىو أشرؼ المخموقات-تختص مف الشرؼ والكرامة بأف صار العرش : (ظميا عرشو)

. يظؿ مف فييا
َحَداِئَؽ َذاَت }: الشرؼ والكرامة، والحسف والنضارة، قاؿ اهلل تعالى: الَبْيَجُة ىاىنا ىي: (ونورىا َبْيَجُتوُ )

[. 5:الحج]{ِمْف ُكؿّْ َزْوٍج َبِييجٍ }، و[60:النمؿ]{َبْيَجةٍ 
. يردوف عمييـ بالكرامة، والمسرة مف جية اهلل تعالى: (وزوارىا مبلئكتو)
ـْ ِمَف النَِّبيّْيَف }:المرافؽ، يشير إلى قولو تعالى: الرفيؽ ىو: (ورفقاؤىا رسمو) ـَ المَُّو َعَمْيِي َمَع الَِّذيَف َأْنَع

اِلِحيَف َوَحُسَف ُأْوَلِئَؾ َرِفيقاً  دّْيِقيَف َوالشَُّيَداِء َوالصَّ [. 69:النساء]{َوالصّْ
. باألعماؿ الصالحة، وأراد االنقبلب إلى اآلخرة، والعودة إلييا: (فبادروا المعاد)
. حذرًا أف تحوؿ بينكـ وبيف األعماؿ: (وسابقوا اآلجاؿ)
وُشؾ األمر بالضـ يوُشؾ بالضـ أيضًا، َوشكًا وُوشكًا بفتح : (فإف الناس يوشؾ أف ينقطع بيـ األمؿ)

َوُشَؾ األمر بضـ الشيف : الواو وضميا، وُوشكاف بضـ الواو، ووَشكاف بفتحيا إذا أسرع، والعامة تقوؿ
يوَشؾ بفتحيا وىي لغة رديئة، وأوَشؾ فبلف بفتح الشيف يوِشؾ بكسرىا إذا أسرع في السير، قاؿ 

: جرير
ـْ ُيَقدّْر  ِإَذا َجِيَؿ الشَِّقيُّ َوَل

 
( 2)ِبَبْعِض اأَلْمِر َأْوَشَؾ َأْف ُيَصاَبا

 
لوا عمى اآلماؿ انقطعوا دوف بموغيا، وقرب ذلؾ ال محالة . وأراد ىا ىنا أف الناس إذا عوَّ

. يعجميـ عنيا فبل يبمغوىا: (ويرىقيـ األجؿ)
 __________

. كأنو قد فعمو(: ب)في  (1)
 .3/932لساف العرب  (2)
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. بحصوؿ أشراط الساعة، فتبطؿ التوبة لمكاف اإللجاء: (وُيَسدَّ عنيـ باب التوبة)
. في ميمة وزماف واسع لؤلعماؿ الصالحة: (فقد أصبحتـ)



 

 

َياَلْيَتَنا ُنَردُّ واََل ُنَكّذَب ِببَياِت َربَّْنا َوَنُكوَف ِمَف }: حيث قالوا: (في مثؿ ماسأؿ إليو الرجعة مف كاف قبمكـ)
[. 27:األنعاـ]{اْلُمْؤِمِنيفَ 

. رجاؿ تعبروف طريقاً : (وأنتـ بنو سبيؿ)
. مسافروف ارتحاليـ قريب سريعي االنتقاؿ: (عمى سفر)
. يريد الدنيا: (مف دار)
. الدار التي خمقتـ مف أجميا، أوالدار التي ىي دار إقامتكـ: (ليست بداركـ)
. حيث دؿَّ الشرع عمى أف كؿ حي فيو ميت ال محالة(: أوذنتـ منيا باالرتحاؿ (1)قد)
عداد الُعدة لآلخرة فييا، بما يكوف مف التقوى وأفعاؿ : (وأمرتـ فييا بالزاد) أي أمرتـ بأخذ الزاد، وا 

. الخير التي ىي الزاد
. الضعيؼ: الضمير لمشأف، والرقيؽ ىو: (واعمموا أنو ليس ليذا الجمد الرقيؽ)
. لضعفو وىونو: (صبر عمى النار)
. باإلزاحة عنيا، والُبْعد منيا: (فارحموا نفوسكـ)
ْبُتُموىا في مصائب الدنيا) . القميمة الحقيرة: (فإنكـ قد َجرَّ
. وفشمو عنيا (2)حزنو عند إصابة الشوكة لو، وقمقمو: (ورأيتـ جزع أحدكـ مف الشوكة)
. تقع فيو: (تصيبو)
ذا عثر فعف قريب خروج دمو: (والعثرة تدميو) . وا 
أي الحجارة المحماة تؤلمو باإلحراؽ، فيذه األمور كميا حقيرة األلـ باإلضافة إلى : (والرمضاء تحرقو)

. آالـ اآلخرة ومصائبيا
المتصؿ، وأراد بيف المتصميف، أو يريد بالطابؽ الطبؽ أي أنو : الطابؽ: (فكيؼ إذا كاف بيف طابقيف)

: يكوف بيف طبقيف
(. 3)ال ينفؾ عنيما: (مف نار)
. مضاجع ليا: (ضجيع حجر)

 __________
. وقد: فقد، و في شرح النيج(: ب)في  (1)
. وقمقو، أي وانزعاجو(: ب)أي واضطرابو، في  (2)
 .عنيا(: ب)في  (3)
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مقارف لو، والمعنى أنو يحصؿ بيف طبقيف مف أطباؽ النيراف، وانتصاب ضجيع : (وقريف شيطاف)
وقريف عمى الحاؿ أي مضاجعًا ومقارنًا، أي ومع كونو حاصبًل بيف الطبقيف فيو ال ينفؾ عف مقارنة 

. الشياطيف، ومضاجعة األحجار، عذاب مع عذاب، واستيثاؽ بعد استيثاؽ
َـّ، أجرنا مف عذابؾ ياخير مستجار بو . المَُّي

. خازف النار: (أعممتـ أف مالكاً )
. زجرىا وكفيا: (إذا غضب عمى النار)
. منو، وخوفًا مف شدة غضبو (1)يريد تراجع بعضيا عمى بعض فرقاً : (حطـ بعضيا بعضًا لغضبو)
ذا زجرىا) . في اإلحراؽ (2)حثَّيا: (وا 
. تدافعت مسرعة مف أبوابيا: (توثبت بيف أبوابيا)
. إشفاقًا مف ذلؾ، وخوفًا منو: (جزعًا مف زجرتو)
. الشيخ: (أييا الَيَففُ )
. المتقادـ عمره(3)السف، و: (الكبير)
. خالطو الشيب: (الذي قد َلَيَزُه الَقِتير)
: عمى أي حاؿ تكوف: (كيؼ أنت)
. ألحمتو السيؼ إذا مكَّنتو مف جسمو لينالو: تمكَّنت، مف قوليـ: (إذا التحمت)
ما ُيْعَطُؼ مف األبنية، : مف الميب، والطاؽ أيضاً  (4)ما تعطؼ: جمع طاؽ، وىو: (أطواؽ النار)

. وىو فارسي معرب
. واتصمت بيا اتصااًل كمياً : (بعظاـ األعناؽ)
. الغؿ، سميت بذلؾ؛ ألنيا تجمع اليديف إلى العنؽ: جمع جامعة وىي: (ونشبت ال جوامع)
. مف شدتيا وحرارتيا: (!حتى أكمت ل حـو السواعد)
. اتقوا اهلل: (فاهلل اهلل)
. جميع الخبلئؽ: (!معشر العباد)
. عف جميع العاىات في عافية مف أبدانكـ، وبقاء مف أعماركـ: (وأنتـ سالموف في الصحة)
. المرض، وسائر العاىات: (قبؿ السقـ)
ما في ضيؽ : (وفي الفسحة قبؿ الضيؽ) أي وأنتـ منفسحوف في أموركـ قبؿ الضيؽ، إمافي القبر، وا 

. خروج األنفس
 __________

. الخوؼ: الَفَرؽُ  (1)
. حسيا(: ب)في  (2)
. أو(: أ)في  (3)
 .ما ينعطؼ(: ب)في  (4)
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. عف الوثاؽ في ربؽ الخطايا: (فاسعوا في فكاؾ رقابكـ)
غبلؽ الرىف: (مف قبؿ أف ُتْغَمَؽ رىائنيا) استحقاؽ المرتيف لو بمافيو مف : الرىائف جمع رىينة، وا 

. الديف
. في عبادة اهلل تعالى، وطوؿ التضرع إليو في الميؿ: (أسيروا عيونكـ)
. في الصياـ لوجو اهلل تعالى، وابتغاء مرضاتو: (وأضمروا بطونكـ)
: في طاعة اهلل تعالى، كالجياد والحج، والُخطا إلى المساجد، وفي الحديث: (واستعمموا أقدامكـ)
: ، وفي الحديث(1)((مف مات ولـ يغُز أو ُيَحدّْْث نفسو بالغزو، مات عمى ُشْعَبٍة مف ُشَعِب النفاؽ))
المشائيف إلى المساجد بالنور التاـ  (3)بشّْر : ))وفي الحديث أيضاً  (2)((الحجُّ ىو جياد الضعفاء))

( 4()(يـو القيامة
 __________

مف مات ولـ )):  بمفظ538رواه اإلماـ الموفؽ باهلل عميو السبلـ في االعتبار وسموة العارفيف ص (1)
أخرجو أبو داود : ، قاؿ المحقؽ في تخريجو((يغز ولـ يحدث نفسو بالغزو مات عمى شعبة مف النفاؽ

، 2/374، وأحمد(2419)، (2418) رقـ2/79، والحاكـ في المستدرؾ6/8، والنسائي (2502)رقـ
. ثـ ساؽ عددًا آخر مف مصادره انظرىا فيو

:  بسنده عف أـ سممة بمفظ393أخرج قريبًا منو اإلماـ أبو طالب عميو السبلـ في أماليو ص (2)
في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي  ((جياد الضعفاء الحج)): وىو بمفظ ((الحج جياد كؿ ضعيؼ))

، وكشؼ 6/234، والدر المنثور9/152، 8/168 وعزاه إلى إتحاؼ السادة المتقيف4/503الشريؼ 
. 1/35الخفاء

. يبشروا(: ب)في  (3)
بشر : ))بمفظ (401) عف ثابت برقـ 357أخرجو اإلماـ أبو طالب عميو السبلـ في أماليو ص (4)

بشر : ))عف أبي سعيد الخدري بمفظ (397)وبرقـ . إلخ((...المشائيف في الظمـ إلى المساجد
، والحديث في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي ((المشائيف إلى المساجد في الظمـ بنور تاـ يـو القيامة

، 2/51، وتيذيب تأريخ دمشؽ البف عساكر2/30 وعزاه إلى مجمع الزوائد لمييثمي4/258الشريؼ 
 .12/358والمعجـ الكبير لمطبراني
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 .
. في سبيؿ اهلل، وابتغاء وجيو الكريـ: (وأنفقوا أموالكـ)
. بإتعابيا هلل: (وخذوا مف أجسادكـ)
. في ذلؾ (1)في إحراز الجنة، وطمب رضواف اهلل تعالى: (تجودوا بيا عمى أنفسكـ)
. باألمواؿ عف النفوس (2)وال َتِضنُّوا: (وال تبخموا بيا عنيا)
ـْ َوُيثَبّْْت َأْقَداَمُكـْ }: فقد قاؿ اهلل تعالى) َمْف َذا الَِّذي ُيْقِرُض }: ، وقاؿ[7:محمد]{ِإْف َتنُصُروا المََّو َينُصْرُك

فيكوف محتاجًا (: فمـ يستنصركـ مف ُذؿٍّ  [11:الحديد(]{المََّو َقْرضًا َحَسنًا َفُيَضاِعَفُو َلُو َوَلُو َأْجٌر َكِريـٌ 
. إلى نصرتكـ لو

: فيكوف مفتقرًا إلى أموالكـ، ويدؿ عمى ذلؾ ىو أنو: (ولـ يستقرضكـ مف ُقؿّْ )
. ومف ىذه حالو فميس مستنصرًا بأحد: (استنصركـ ولو جنود السموات واألرض)
. في ذاتو: (وىو العزيز)
لى مف يعممو أحكاـ أفعالو: (ال حكيـ)و . في أفعالو فبل يحتاج إلى نا صر ينصره، وا 
. ومف ىذه حالو فميس مستقرضًا مف أحد: (واستقرضكـ ولو خزائف السموات واألرض)
. عف كؿ مايفتقر إليو الخبلئؽ: (وىو الغن ي)
. المستحؽ لمحمد مف جية الخمؽ، عمى ما أنعـ عمييـ مف النعـ العظيمة: (الحميد)
نما أراد أف يبموكـ) . يختبركـ، ويمتحف أحوالكـ: (وا 
. أيكـ يكوف عممو مطابقًا ألمره، موافقًا إلرادتو: (أيكـ أحسف عمبلً )
ما عاجموا بيا الموت، قبؿ أف يحوؿ بينكـ وبينيا: (فبادروا بأعمالكـ) . أراد إما أسرعوا فييا، وا 
أىؿ الصبلح والتقوى في الجنة التي ىي داره، خمقيا ألوليائو وأىؿ : (تكونوا مع جيراف اهلل في داره)

. طاعتو
. جعميـ مرافقيف ليـ في الجنة: (رافؽ بيـ رسمو)

 __________
(. ب)تعالى زيادة في : قولو (1)
نة بالكسر وىي البخؿ (2)  .مف الضّْ
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. ، ويختمفوف عمييـ غدوًا وعشياً (1)جعؿ المبلئكة يزورونيـ: (وأزارىـ مبلئكتو)
فيا، وعظَّـ أمرىا وصانيا: (وأكـر أسماعيـ) . شرَّ
اَل َيْسَمُعوَف }: الصوت الخفي، قاؿ اهلل تعالى: ىو (2)الحس: (أف تسمع حسيس نار أبداً )



 

 

. ما رأيتو أبداً : استغراؽ الوقت، يقاؿ: ، واألبد ىو[102:األنبياء]{َحِسيَسَيا
: التعب، كماقاؿ تعالى: اإلعياء، والنََّصُب ىو: المغوب ىو: (وصاف أجسادىـ أف تمقى ُلغوبًا وَنصباً )
[ 119-118:طو]{ِإفَّ َلَؾ َأالَّ َتُجوَع ِفيَيا واََل َتْعَرى ، َوَأنََّؾ اَل َتْظَمُأ ِفيَيا واََل َتْضَحى}
مف (: أقوؿ ما تسمعوف [21:الحديد]{َذِلَؾ َفْضُؿ المَِّو ُيْؤِتيِو َمْف َيَشاُء َوالمَُّو ُذو اْلَفْضِؿ اْلَعِظيـِ })

. عمى أذىانكـ (3)مواعظي ىذه، التي أكررىا عمى آذانكـ، وأرددىا
: المسئوؿ أف يكوف وكيبلً : (واهلل المستعاف)
. في اليداية واإلعانة عمى مخالفتيا، وردىا إلى الحؽ: (عمى نفسي وأنفسكـ)
. (وىو حسبنا ونعـ الوكيؿ)
 
 ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا المتقيف، ويصؼ أحواليـ (174)

يا أمير المؤمنيف صؼ : ، فقاؿ لو(6)، وكاف رجبًل عابداً (5)ىماـ: يقاؿ لو (4)روي أف صاحبًا لو
: لي المتقيف حتى كأني أنظر إلييـ، فتثاقؿ عف جوابو، ثـ قاؿ

 __________
. تزورىـ(: ب)في  (1)
. الحسيس(: ب)في  (2)
. وأوردىا(: ب)في  (3)
. صاحبًا ألمير المؤمنيف عميو السبلـ: في شرح النيج (4)
ىو ىماـ بف شريح بف يزيد بف مرة بف عمرو بف جابر بف يحيى، ينتيي نسبو إلى سعد  (5)

شرح نيج الببلغة ). العشيرة، كاف مف شيعة أمير المؤمنيف عميو السبلـ وأوليائو، وكاف ناسكًا عابداً 
(. 10/134البف أبي الحديد 

 .وكاف رجبًل عابدًا مجتيداً (: ب)في  (6)
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ـْ ُمْحِسُنوفَ } يا ىماـ، اتؽ اهلل وأحسف ف) وأراد أف في : [128:النحؿ]({ِإفَّ المََّو َمَع الَِّذيَف اتََّقْوا َوالَِّذيَف ُى
ىذه اآلية كفاية لو عمى جية الجممة، وغرضو ىو أف اهلل تعالى كائف بالمطؼ واإلعانة، والتوفيقات 

المصمحية مع مف كاف متقيًا هلل في جميع أحوالو محسنًا، فياتاف الخصمتاف ىما أعظـ خصاؿ 
. الخوؼ، واإلحساف: التقوى

. لما فيو مف اإلجماؿ: (فمـ يقنع ىماـ بذلؾ القوؿ)
. جدَّ في التعويؿ: (حتى عـز عميو)



 

 

: ثـ قاؿ (1)(فحمد اهلل تعالى، وأثنى عميو، وصمى عمى الرسولعميو السبلـ): فقاؿ عميو السبلـ قوالً 
. أوجدىـ مف العدـ: (أما بعد؛ فإف اهلل سبحانو خمؽ الخمؽ)
. في الوقت الذي أوجدىـ فيو باقتضاء المصمحة، وتوجو الحكمة: (حيف خمقيـ)
. إذ التمحقو مضرة بفقدىا: (غنيًا عف طاعتيـ)
. إذ ال يمحقو خوؼ بوجودىا: (آمنًا مف معصيتيـ)

: ثـ عمََّؿ ذلؾ بقولو
ف كانت مخالفة ألمره: (ألنو التضره معصية مف عصاه) . ال ينالو ضرر بيذه المعصية، وا 
. وال يمحقو بيذه الطاعة نفع مع موافقتيا ألمره: (وال تنفعو طاعة مف أطاعو)
عمى ما تقتضيو الحكمة، وتشير إليو المصمحة مف اإلكثار والتقميؿ، : (فقسـ بينيـ معايشيـ)

. واالقتصاد والتقتير
بعضيـ في مراتب عالية، وبعضيـ في األسافؿ الدانية، (: الدنيا مواضعيـ (2)ووضعيـ في)

. وبعضيـ في الطبقة الوسطى
. يريد الدنيا: (فالمتقوف فييا)
. الدرجات العالية، والخصاؿ النفيسة: (ىـ أىؿ الفضائؿ)
أي ال ينطقوف بشيء مف األقواؿ إال بما ىو صائب، مطابؽ لرضواف اهلل : (منطقيـ الصواب)

. تعالى
 __________

. صمى اهلل عميو وآلو وسمـ(: ب)في  (1)
 .مف: في شرح النيج (2)
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أي ال يمبسوف المباس الفاخر فيكوف ذلؾ خيبلء، وال يمبسوف المباس الداني : (وممبسيـ اال قتصاد)
يريد النياية في العمو والنياية في  ((إياكـ ولباس الشيرتيف)): فيكوف ذلؾ إراءًة لمزىد، وفي الحديث

. الدنو
أي ال يمشوف إال وىـ متواضعوف هلل تعالى، مف غير خيبلء وال تكبر في : (ومشييـ التواضع)

. سيرىـ
. نقصوىا: (غضوا أبصارىـ)
ـ اهلل عمييـ) فبل يضعوف أبصارىـ إال حيث أباح اهلل تعالى، مف الدنيا في زوجة أو ممؾ : (عمَّا حرَّ

. يميف، ويجوز أف يكوف جعؿ ىذا كناية عف أنيـ ال يتناولوف شيئًا مف الدنيا ال يحؿ ليـ تناولو



 

 

فما كأنيـ يسمعوف سواه، وال يروف اإلصغاء إلى خبلفو، (: (1)ووقفوا أسماعيـ عمى العمـ النافع ليـ)
. والعمـ النافع ما أريد بو وجو اهلل تعالى، وعمـ الطريؽ إلى اآلخرة

يريد أنيـ مستقروف عمى حالة في تقوى اهلل (: (2)بذلت أنفسيـ في الببلء كالذي بذلت في الرخاء)
تعالى وخوفو، ال تختمؼ أحواليـ في ذلؾ، ال في الشدة وال في الرخاء، فالذي تعطييـ أنفسيـ وتبذلو 

. ليـ مف خوؼ اهلل تعالى وتقواه عمى سواء، في الشدة والرخاء
. قدَّره وكتبو في الموح لمحفوظ فبل يزاد عميو وال ينقص منو: (ولوال األجؿ الذي كتب اهلل ليـ)
إطباؽ أحد الجفنيف : بؿ تزىؽ متعجمة، وطرفة العيف: (لـ تستقر أرواحيـ في أجسادىـ َطْرَفَة عيف)

. عمى اآلخر
. إلى ما أعد اهلل ليـ مف الثواب: (شوقًا إلى الثواب)
. إشفاقًا مما أعد اهلل مف العقوبة ألىؿ المعصية: (وخوفًا مف العقاب)

 __________
(. ب)ليـ، سقط مف : قولو (1)
نزلت أنفسيـ منيـ في الببلء كالذي نزلت في الرخاء، وكذا في نسخة : العبارة في شرح النيح (2)

 .(ب)ذكره في ىامش 
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. لما يتحققوف مف جبللو، وكنو كبريائو(: (1)عظـ الخالؽ في أعينيـ)
. فا ستحقروا ما دونو مف مخموقاتو، باإلضافة إليو: (فصغر ما دونو)
. أي ال يروف لغير اهلل قدرًا في أبصارىـ: (في أعينيـ)
: الجنة في إعرابيا وجياف: (فيـ والجنة كمف قد رآىا)
أنت وزيد كرجميف اصطحبا زمانًا : ىـ، كما تقوؿ: أف تكوف مرفوعة عطفًا عمى قولو: (2)[أحدىما]

. طويبلً 
كيؼ أنت وقصعًة مف : أف تكوف منصوبة عمى المفعوؿ معو أي ىـ مع الجنة، كما تقوؿ: وثانييما

. ثريد، والمعنى أنيـ بمنزلة مف شاىد الجنة ورآىا بعينيو
. أي كأنيـ قد دخموىا، والتذوا بمبلذىا(: (3)فيـ فييا منعموف)
ما ذكرناه في واو الجنة فيو حاصؿ في واو النارىاىنا مف غير تفرقة : (وىـ والنار كمف قد رآىا)

. بينيما
شفاقًا مف الوقوع فييا، وأراد أنيـ في غاية الشوؽ إلى الجنة، وفي : (فيـ فييا معذبوف) خوفًا منيا وا 

. غاية الحذر مف النار



 

 

. ال يفارقيا الحزف ساعة واحدة: (قموبيـ محزونة)
. أي أف أحدًا ال يخافيـ فيو آمف مف جيتيـ ال يتقي شرىـ: (وشرورىـ مأمونة)
شفاقًا، أو غمًا وحزنًا، فكؿ(4)إما جوعى وىزالى: (وأجسادىـ نحيفة) ما خوفًا وا  ىذه األشياء  (5)، وا 

. تنقص الجسـ وتيزلو
المؤمف : ))في جميع أحواليـ، في طعاميـ ومأكميـ وممبسيـ، وفي الحديث(: خفيفة (6)وحاجتيـ)

(. 7()(خفيؼ المؤونة
 __________

. أنفسيـ: في شرح النيج (1)
(. أ)سقط مف  (2)
(. ىامش في ب)منتعموف : في نسخة (3)
ما ىزالى(: ب)في  (4) . وا 
. وكؿ(: ب)في  (5)
. وحاجاتيـ: في شرح النيج (6)
 8/652في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ (( المؤمف يسير المؤنة: ))الحديث بمفظ (7)

 .، وغيرىا مف المصادر انظرىا ىناؾ2/407، وكشؼ الخفاء 8/46وعزاه إلى حمية األولياء 
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. عف جميع شيوات الدنيا، ولذاتيا: (وأنفسيـ عفيفة)
. في الدنيا فإنيا قميمة؛ ال نقطاعيا ونفادىا وزواليا(: (1)صبروا أيامًا قميمة)
نما كانت طويمة ألنو ال غاية ليا، وال انقطاع : (أعقبتيـ راحة طويمة) عيش اآلخرة، ونعيميا، وا 

. لعيشيا
: التجارة في إعرابيا وجياف: (تجارة مربحة)

عمى أنو خبر مبتدأ محذوؼ تقديره تجارتيـ تجارة، والنصب عمى المصدرية أي اتجروا  (2)فالرفع
. تجارة، والمربحة ذات الربح

. باأللطاؼ الخفية، ففعموىا، واطمأنت إلييا نفوسيـ: (يسرىا ليـ ربيـ)
أقبمت إلييـ، وجاءتيـ مف كؿ مكاف : (أرادتيـ الدنيا)
. يطمأنوا إلييا، ويطمعوا في حطاميا، واكتساب لذاتيا المنقطعة(: يريدوىا (3)ولـ)
. بالتزيف في أعينيـ، والتحمي بأطماعيا ليـ: (وأسرتيـ)
وسمي  (5)بتركيا واإلعراض عنيا، فسمي التزيف أسرًا ألنو شبيو بو(: منيا (4)ففدوا نفوسيـ)



 

 

. اإلعراض عنيا فداء؛ ألف بو يقع الخبلص عنيا
: يريد وىـ مختصوف بالوظائؼ والعبادات العظيمة، فعادتيـ بالميؿ ىو: (أما الميؿ فصافوف أقداميـ)

. صؼ األقداـ لمصموات
. القرآف في صمواتيـ (6)يقرأوف: (تاليف ألجزاء القرآف)
نما يكوف ذلؾ عمى إرواد وتؤدة بتبييف : (يرتمونيا ترتيبلً ) أي ال ييذونو ىذًا، وال يسردونو سردًا، وا 

شباع الحركات . الحروؼ، وا 
 __________

. قصيرة: في شرح النيج وفي نسخة (1)
. بالرفع(: ب)في  (2)
. فمـ: في شرح النيج وفي نسخة (3)
. أنفسيـ: وفي شرح النيج( ب)في  (4)
. ألنو يسببو(: أ)في  (5)
 .أي يقرءوف(: ب)في  (6)
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، لو أراد السامع أف َيُعدَّ حروفو (1)ال يسرد سردكـ ىذا: وسئمت عائشة عف قرآءة الرسوؿ؟ فقالت
. لعدَّىا

يستجمبوف األحزاف لما يروف مف اشتمالو عمى الوعيدات العظيمة، أو (: (2)يحزنوف بو نفوسيـ)
. يعرضوف أنفسيـ عميو فيحزنوف لما يروف مف مخالفة أحواليـ، وصفاتيـ لو

استثار رأيو إذا طمبو وأوجده، وأراد أنيـ يطمبوف دواء دائيـ وىي الذنوب : (ويستثيروف بو دواء دائيـ)
مف جيتو بالفزع إلى اهلل تعالى، والمجأ إليو واالستغفار، أو أنيـ يطمبوف دواء قسوة قموبيـ مف جيتو 

. لما فيو مف الوعظ، واألمثاؿ، واألخبار عف األمـ الماضية، والقروف الخالية
. فيـ في أثناء قرآءتيـ لو، إذا مروا ببية: (فإذا مروا ببية)
. وعد مف اهلل تعالى ألىؿ الطاعة: (فييا تشويؽ)
. اطمأنت إلييا نفوسيـ ثقة بوعد اهلل، وصدؽ كبلمو: (ركنوا إلييا)
. أشرفت عمييا بالرغبة، واإلقباؿ: (وتطمعت نفوسيـ)
. محبة ليا واشتياقًا إلى ما تضمنتو مف ذلؾ: (إلييا شوقاً )
مبالغة في حاليـ أي يكاد يخيؿ إلييـ أف الجنة نصب أعيانيـ، أو ما : (وظنوا أنيا نصب أعينيـ)

. اشتممت عميو اآلية مف الوعد كذلؾ، فؤلجؿ ىذا يغمب عمى ظنونيـ ذلؾ



 

 

ذا مروا ببية فييا تخويؼ) . وعيد مف جية اهلل، يخافو مف سمعو، وعمـ صدقو: (وا 
. اإلصغاء مف السمع بمنزلة التحديؽ في بصر العيف: (أصغوا إلييا)

 __________
ولكنو : ))وتمامو (3572)أخرجو مف حديث لعائشة الترمذي في سننو في كتاب المناقب برقـ  (1)

حديث حسف صحيح ال نعرفو إال مف : وقاؿ( (كاف يتكمـ بكبلـ نبيو فصؿ يحفظو مف جمس إليو
حديث الزىري، وقد رواه يونس بف يزيد عف الزىري، وأخرجو أحمد بف حنبؿ في مسنده في كتاب 

. عف عروة، عف عائشة (25012)باقي مسند األنصار برقـ 
 .أنفسيـ: وفي شرح النيج( ب)في  (2)
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. فوعتيا وتحققتيا: (مسامع قموبيـ)
شفاقيـ الشديد: (وظنوا) . لمكاف خوفيـ العظيـ، وا 
. فورانيا وشدة غمييا: (أف زفير جينـ)
. ترديده: إخراج النفس، والشييؽ ىو: عمو الصوت وارتفاعو، والزفير ىو: الشييؽ: (وشييقيا)
. في مستقرىا: (في أصوؿ آذانيـ)
. يشير إلى حالة الركوع: (فيـ حانوف عمى أوساطيـ)
. يشير بذلؾ إلى حالة السجود: (مفترشوف لجباىيـ، وأكفيـ، وركبيـ)
أمرت أف أسجد : ))أنو قاؿ (1)[صمى اهلل عميو وآلو وسمـ]لما ورد عف الرسوؿ : (وأطراؼ أقداميـ)

(. 2()(اليداف، والرجبلف، والركبتاف، والوجو: عمى سبعة أعضاء
لما كاف يطمبوف في معنى يتوسموف عداه بإلى، فيذه حالتيـ في : (يطمبوف إلى اهلل في فكاؾ رقابيـ)

(. 3)الميؿ
. متصفوف بالحمـ عف كؿ ما يغيظيـ: (وأما النيار فحمماء)
. باهلل وتوحيده، ورسمو واليـو اآلخر، وما يجب مف رعاية حقو وعبادتو: (عمماء)
. أىؿ تقوى: (أبرار)
. خائفيف هلل تعالى: (أتقياء)
. أنحؿ أجساميـ وبراىا: (قد براىـ الخوؼ)
. في النحوؿ والذىاب: (بري القداح)

 __________
(. أ)سقط مف  (1)



 

 

 وعزاه 2/337في موسوعة أطراؼ الحديث (( أمرت أف أسجد عمى سبعة أعضاء: ))أورد قولو (2)
، 11/9،49، والمعجـ الكبير لمطبراني(19799)، وكنز العماؿ رقـ 3/136إلى شرح السنة لمبغوي
. 4/1527والكامؿ البف عدي 

وحديث السجود عمى السبعة األعضاء ورد بألفاظ مختمفة، قاؿ المؤيد باهلل أحمد بف الحسيف 
األخبار واردة باأللفاظ المختمفة أف الساجد يسجد عمى سبعة : الياروني عميو السبلـ في شرح التجريد

. وتضمف الحديث نصب القدميف عند السجود: الوجو، واليداف، والركبتاف، والقدماف، قاؿ: أعضاء
وانظر روايات الحديث  (1/388االعتصاـ بحبؿ اهلل المتيف لئلماـ القاسـ بف محمد عميو السبلـ )

. فيو، وفي موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ
 .بالميؿ(: ب)في  (3)
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. يطمع نظره إلى وجوىيـ وأجساميـ: (ينظر إلييـ الناظر)
. لما يرى مف اصفرار ألوانيـ، وتغيرأحواليـ: (فيحسبيـ مرضى)
. أي ال ألـ في أجساميـ، وال وجع يمحقيـ: (وما بالقـو مف مرض)
. أصابيـ مسُّ جنوف مف كثرة القمؽ والفشؿ: (قد خولطوا: ويقوؿ)
، وتذكر أحواؿ (1)ذكر الموت، والقياـ بيف يدي اهلل تعالى: ىائؿ، وىو: (ولقد خالطيـ أمر عظيـ)

. اآلخرة كميا
يريد أف القميؿ مف أعماليـ ال يرضونو شكرًا لنعمة اهلل تعالى، وال : (ال يرضوف مف أعماليـ القميؿ)

. مقابمة لما يستحقو مف التعظيـ
ف بمغت كؿ : (وال يستكثروف الكثير) أي والكثير مف أعماليـ ال يرونو كثيرًا؛ ألف األعماؿ العظيمة وا 

. مبمغ في الكثرة، فإنيا ال تقـو بحؽ اهلل تعالى
. في التقصير في حؽ اهلل تعالى، وأنيـ لـ يبمغوا مبمغ شكره، والقياـ بحقو: (فيـ ألنفسيـ متيموف)
. خائفوف أف تردَّ عمييـ، وال تكوف مقبولة: (ومف أعماليـ مشفقوف)
. ذكر بأوصاؼ حسنة، وأثني عميو: (إذا زكي أحدىـ)
. أشفؽ مما يقاؿ فيو، مخافة أف يكوف ذلؾ عمى خبلؼ ما قيؿ فيو(: (2)خاؼ مما يقاؿ لو)
. فيكوف جوابو عند ذكر الثناء عميو: (فيقوؿ)
. أكثر عممًا بيا، وبما يقاؿ فييا منكـ فبل تقولوا ما ال تعرفوف: (أنا أعمـ بنفسي مف غيري)
. أكثر إحاطة بيا فما أدري ما حاليا عنده وباإلضافة إليو(: (3)وربي أعمـ من ي بنفسي)
َـّ، ال تؤاخذني بما يقولوف) : فيو وجياف (المَُّي



 

 

أف يريد أنيـ يقولوف قواًل ليسوا منو عمى حقيقة في الثناء، ويخبروف خبرًا اليعمموف حالو، : أحدىما
. وربما كاف عمى خبلؼ ذلؾ فبل تؤاخذني بما ىذا حالو مف األقواؿ

 __________
(. ب)تعالى، زيادة في : قولو (1)
(. ب)زيادة في شرح النيج وفي . لو: قولو (2)
 .وربي أعمـ بي مف نفسي(: ب)في  (3)
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أف يكوف مراده أنيـ يعتقدوف أني زاىد، وأني عابد، ولست بذاؾ، فبل تؤاخذني بما يقولوف، : وثانييما
(. 1)فأكوف مرائيًا عندؾ أظير خمقًا كما يقولوف وأنا عمى خبلفو

. فّي، مف الزىد والعبادة، والتخمُّؽ بأخبلؽ الصالحيف(: مما يظنوف (2)واجعمن ي خيراً )
مف الخطايا التي غفموا عنيا وأنت مطمع عمييا، ومحيط بيا، فيذه : (!واغفر لي ما ال يعمموف)

. اهلل تعالى (3)أحواليـ باإلضافة إلى العبادة وخوؼ
: وأما عبلماتيـ

. فمما يظيرفييـ مف العبلمات الصادقة، الدالة عمى مبلزمة التقوى: (فمف عبلمة أحدىـ)
. شدة وصبلبة: (أنؾ ترى لو قوة)
: فيو وجياف: (في ديف)

أف يريد أف الشدة والصبلبة فيما يتعمؽ بأحواؿ الديف، وأموره، فالديف عمى ىذا ظرؼ لمشدة، : أحدىما
. ومكاف ليا
أف يكوف مراده أف الشدة والصبلبة في أفعالو وأحوالو إنما ىي مف أجؿ دينو وخوفو هلل : وثانييما

وكؿ واحد منيما ال غبار عميو، والتفرقة بينيماغير ]يكوف سببًا في الشدة والقوة،  (4)تعالى، فميذا
(. 5)[خافية عمى مف لو أدنى ذوؽ وفطانة

(. 7(()الحـز سوء الظف: ))في األمور، واحتياطًا فييا، وفي الحديث (6)تحرزاً : (وحزماً )
نما قاؿ ذلؾ؛ ألف الغالب مف عادة أىؿ الحـز شكس في  (8)َسَباَطةُ : (في ليف) وجو، وليف عريكة؛ وا 

. الطريقة، وشرس في الخبلئؽ، وىؤالء بخبلفو
 __________

. وأكوف عمى خبلفو(: ب)في  (1)
. أفضؿ: في شرح النيج (2)
. وحقوؽ(: ب)في  (3)



 

 

. وليذا(: ب)في  (4)
(. ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (5)
. تحزماً (: ب)في  (6)
، 1/425، وأورده في موسوعة أطراؼ الحديث وعزاه إلى كشؼ الخفاء1/379نياية ابف األثير  (7)

. ، وغيرىا203، وتذكرة الموضوعات لمقتبي76والدرر المنتثرة
 .االنبساط: السََّباَطة (8)
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يماناً ) تصديقًا باهلل وأنبيائو وكتبو، وما يتعمؽ بأحوؿ اآلخرة، وقد فسرنا ماىية اإليماف عندنا، فبل : (وا 
. وجو لتكريره

نما ىو عمى تحقؽ مف : (في يقيف) قطع واستيقاف، وأراد أف إيمانو كمو مقطوع بو، وليس مظنونًا؛ وا 
. حالو، ونفوذ مف أمره

. مواظبًة واجتيادًا في أموره كميا: (وحرصاً )
عارؼ مف ذلؾ بما يكوف موضعًا لتحصيمو واالجتياد فيو، وما اليكوف األمرفيو بخبلؼ : (في عمـ)

. ذلؾ
. ومحرزًا لمعمـ، نافذًا لمبصيرة فيو، ليس جاىبًل، وال يعمؿ أعماؿ الُجيَّاؿ: (وعمماً )
رواد ال يعاجؿ بعقوبة عمى أحد، بؿ غايتو مف ذلؾ الصفح والعفو: (في حمـ) . في تؤدة وا 
ما عاؿ مف )): أي وأمره االقتصاد في أحوالو كميا مف غير تبذير والتقتير، وفي الحديث: (وقصداً )

(. 1()(اقتصد
. أي استغناء، فيو في حالو يقتصد مع غنائو عف الخمؽ: (في غنى)
: وفيو وجياف: (وخشوعًا في عبادة)

 __________
 وعزاه إلى مسند أحمد بف حنبؿ 9/166أورده في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (1)
، والدر المنثور 10/252، ومجمع الزوائد لمييثمي 10/133، والمعجـ الكبير لمطبراني 1/447

 .، وغيرىا4/178لمسيوطي 
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خشية القمب، والرمي بالبصر إلى موضع : أف يكوف خاصًا في الصبلة، وخشوعيا ىو: أحدىما
السجود، ويحتمؿ أف يكوف خشوعيا ىو جمع الخاطر ليا، واإلعراض عمَّا سواىا، واستعماؿ األدب 

العبث بالمحية وتنقية األنؼ، والتثاؤب وااللتفات والتغميض، وغير ذلؾ مف االشتغاؿ  (1)فييا مف
يصمي وىو رافع بصره إلى  (2)[صمى اهلل عميو وآلو وسمـ]كاف رسوؿ اهلل )): بغيرىا، وفي الحديث
ـْ َخاِشُعوفَ }: السماء، فمما نزلت ـْ ِفي َصبَلِتِي رمى ببصره موضع  [2:المؤمنوف]{الَِّذيَف ُى

(. 3()(سجوده
أف يكوف عامًا في جميع العبادات كميا، فيؤدييا في غاية التذلؿ واالستكانة، والخوؼ : وثانييما

. واإلشفاؽ عمييا أف تكوف مردودًة عميو
. إظيار أحسف األحواؿ لمناس: (وتجمبلً )
. مع قمة ذات يد، وعدـ وفقر: (في فاقة)
غضاءًا عمى المكاره كميا: (وصبراً ) . تجرعًا لمغصص، وا 
ما صبرًا وحالو مشتدة ماضية في ذلؾ، ال تغّير فييا وال : (في شدة) إما صبرًا عمى الشدائد، وا 

. اضطراب
. ارتيادًا لمرزؽ وكسبو: (وطمباً )
. ال يتجاوز الحراـ، وال يمصؽ بو أبدًا مع شدة حاجتو: (في حبلؿ)
رادتو: أي وذا نشاط فيما يعممو مف األعماؿ الصالحة، والنشاط ىو: (ونشاطاً ) . اإلسراع في العمؿ وا 
. أي وىو مع نشاطو في ذلؾ فيو ماٍض عمى اليداية، ال يخالؼ طريقيا: (في ىدى)
. ضيؽ صدر: (وتحرجاً )
. مخافة أف يقع في األطماع، أو تخالط قمبو: (عف طمع)

 __________
. إلخ...مف عدـ العبث : ظ: بقولو( ب)ظنف فوقيا في  (1)
(. ب)زيادة في  (2)
، عف أسباب النزوؿ لمواحدي، عف 1/358لو شاىد أورده اإلماـ القاسـ بف محمد في االعتصاـ  (3)

يعني بصره إلى السماء،  ((كاف إذا صمى رفع))أبي ىريرة أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ 
 (.717) رقـ3/178، وانظر الحديث في الكشاؼ {الذيف ىـ في صبلتيـ خاشعوف}: فنزلت

(4/1201 )

 

. مف العبادة والزىادة والتقوى، وأنواع البر كميا: (يعمؿ األعماؿ الصالحة)
شفاؽ مخافة:(وىو عمى وجؿ) أف تكوف مردودة عميو، أو أنو لـ يقصد بيا وجو اهلل  (1)خوؼ وا 



 

 

. تعالى، والتقرب إليو
. يدخؿ في المساء، وىو أوؿ الميؿ: (يمسي)
عمى نعمة اهلل تعالى، وفواضؿ أياديو ، وىذه جممة ابتدائية في موضع الحاؿ كأنو : (وىمو الشكر)

. يمسي شاكرًا هلل: قاؿ
. يدخؿ في الصباح، وىو أوؿ النيار: (ويصبح)
. هلل تعالى، وتسبيحو، وتقديسو: (وىمو الذكر)

سؤاؿ؛ أراه ىا ىنا خصَّ الشكر بالمساء، والذكر بالصباح، فما وجو ذلؾ مع صبل حية كؿ واحد مف 
الوقتيف، لكؿ واحد مف الفعميف؟ 

َواْذُكُروا }: (2)وجوابو؛ ىو أف الذكر يفيد فعمو مرة بعد مرة، وليذا وصؼ بالكثرة، حيث قاؿ تعالى
وىذا إنما يكوف في الصباح ألنو  [41:األحزاب]{اْذُكُروا المََّو ِذْكرًا َكِثي راً }: ، وقاؿ[45:األنفاؿ]{المََّو َكِثي راً 

و بو . يمكف فيو التكرير، فميذا خصَّ
و بالمساء حيث ال يمكف فيو التكرير؛ ألنو موضع لمنـو  وأما الشكر فبل يفيد التكرير، ومف ثَـّ خصَّ

. واال ستراحة، ولعؿ ىذا مقصوده، واهلل أعمـ بغرضو مف ذلؾ
وليس منتيى الشارح لكبلـ أمير المؤمنيف إال التعويؿ عمى ظواىر ألفاظو، والحوماف حوؿ لطائفو، 

. فأما االطبلع عمى غوره، واالستيبلء عمى فيـ حقائقو فيذا ما ال سبيؿ إليو
أراد أنو ال ينفؾ عف ىاتيف الحالتيف، ومع اشتمالو عمى اإلغراؽ في (: حذرًا، ويصبح فرحاً  (3)يبيت)

. الوصؼ، ففيو إشارة إلى الطباؽ، والتكافؤ بذكر الصباح والمساء
 __________

(. ب)مخافة، سقط مف : قولو (1)
(. ب)تعالى، زيادة في : قولو (2)
 .ويبيت(: ب)في  (3)
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حذرًا، أي يخاؼ أف يكوف غافبًل عف ذكر اهلل تعالى، والقياـ : بياف لقولو: (حذرًا لما حذّْر مف الغفمة)
. بحقو

، بما (1)بفضؿ اهلل تعالى لو بما أليمو مف خوفو ورحمتو لو: (وفرحًا بما أصاب مف الفضؿ والرحمة)
. وىداه إلييا ِبَمنّْوِ  (2)يسَّر لو مف الطاعة

أراد أف نفسو إذا أكرىيا عمى فعؿ الطاعة الشاقة المكروىة : (إف استصعبت عميو نفسو فيما تكره)
: مف جية نفسو؛ لنفورىا عف ذلؾ وصعوبتيا عمييا



 

 

مف النفار عف الطاعة وتركيا، بؿ ُيْكِرُىَيا عمى فعميا ال محالة، أولـ : (لـ يعطيا سؤليا فيما تحب)
. ُيْعِطَيا ما سألتو أيضًا في غيرذلؾ مف االنقياد لشيواتيا ومراداتيا

إما في اآلخرة ونعيميا؛ ألنو ال آخر لو، أوفي الطاعة؛ ألف ثوابيا دائـ ال : (ُقرَُّة عينو فيما ال يزوؿ)
. انقطاع لو، وأراد ما تقرُّ بو عينو وتطيب بو نفسو

. يعني الدنيا؛ فإف نعيميا إلى نفاد وتقضي: (وزىادتو فيما ال يبقى)
أراد أف تركو معاجمتو لعقوبة مف أساء إليو، ليس مف جية ىواف في نفسو، وال : (يمزج الحمـ بالعمـ)

نما ىو عف بصيرة نافذة، وتحقؽ بأف ما عند اهلل ىو خير وأبقى، فميذا لـ يكف حممو  ُذّؿ في أمره، وا 
. ، فيذه فائدة مزج الحمـ بالعمـ(3)إال عف عمـ، ال عف ذؿ وميانة

بو، وال  (4)أي أنو ال يقوؿ قواًل إال ويعمؿ بو، فبل يرغب في الخير إال وىو آتٍ : (والقوؿ بالعمؿ)
. ينيى عف الشر، إال وىو كاٍؼ عنو

: إذا فكرت في أحوالو وشمائمو: (تراه)
ُبيا لما يعمـ مف انقطاعيا بالموت: (قريبًا أممو) . ليس آمالو طامحة بؿ يقرّْ
. قمَّما َيِزؿُّ في قضية مف القضايا لتثبيت اهلل إياه، وكثرة عنايتو بو: (قميبًل زهلل)

 __________
(. ب)لو، سقط مف : قولو (1)
. في ألطافو(: أ)في  (2)
. وميابة(: ب)في  (3)
 .آتي(: أ)في  (4)
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. باإلقباؿ إلى اآلخرة، واإلعراض عف الدنيا: (خاشعًا قمبو)
مضاء وقتو عمى حالة يسيرة: (قانعة نفسو) . يرضى مف دنياه بالحقير، وستر الحاؿ وا 
نما ىمُّو سّد الفاقة : (منزورًا أكمو) قميؿ األكؿ ال يتفكَّو بالمبكؿ الطيبة، وال يتنعَّـ بالمبلذ الفاخرة، وا 

: بأي طعاـ، كما قاؿ بعضيـ
َوَما ىي ِإال َجْوَعٌة َقد َسَدْدُتيا 

 
وكؿُّ َطَعاـٍ َبْيَف َجْنِبيَّ َواِحُد 

 
. ((المؤمف سيؿ المؤونة)): يريد أف أحوالو كميا سيمة ال عسرة فييا، وفي الحديث: (سيبًل أمره)



 

 

. محتاطًا متحرزًا في أحوالو كميا، ليس تابعًا لمشبيات بؿ يأخذ باألشؽ األبمغ: (حريزًا دينو)
ما : (ميتة شيوتو) أراد إما أنو كمما عرض لو عارض مف شيواتو أعرض عنيا بالترؾ واإلىماؿ، وا 

. أف يريد أنو اليذكرىا بمسانو، وال تجري عمى خاطره بمنزلة الميتة
. فبل يظيره بالتشفي، وقضاء الغرض منو: (مكظومًا غيظو)
. يؤمؿ الخير منو في جميع أحوالو كميا: (الخير منو مأموؿ)
. أراد أنو ال يخاؼ منو ظيور الشر وال بدؤه مف جيتو: (والشر منو مأموف)
. واقفًا مع أىؿ الغفمة عف أمور اآلخرة وعف اهلل: (إف كاف في الغافميف)
ف كاف مع أىؿ (: الذاكريف (1)كتب في) بحياة قمبو وكثرة ذكره هلل تعالى، وحاصؿ كبلمو ىاىنا أنو وا 

. الغفمة فإنو ال تعتريو الغفمة معيـ
ف كاف في الذاكريف) . مع أىؿ التقوى، والصبلح والذكر هلل : (وا 
. أراد فيو مف جممة أىؿ الذكر والتيقظ(: الغافميف (2)لـ يكتب في)
. فبل يعاقبو عمى ظممو لو: (يعفو عمَّف ظممو)
. معناه ويجود عمى مف بخؿ إليو َوَمَنَعُو عف اإلحساف: (ويعطي مف حرمو)

 __________
( ىامش في ب)مف : في نسخة (1)
 .مف: في شرح النيج (2)
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ما بالمواصمة لو: (ويصؿ مف قطعو) ف ىجره، وفي الحديث (1)إما باإلحساف إليو، وا  ثبلث مف : ))وا 
(. 2()(العفو عمَّف ظممؾ، واإلعطاء لمف حرمؾ، واإلحساف إلى مف أساء إليؾ: أخبلؽ أىؿ الجنة

. البذاء بالمساف، والقوؿ القبيح، وأراد ىاىنا أنو ال ينطؽ بالمنطؽ السوء: الفحش ىو: (بعيدًا فحشو)
. المبلطفة بالقوؿ الحسف: ليس فيو شيء مف الجفاء والغمظة، وليف القوؿ ىي: (لينًا قولو)
. مفقود عنو، فيو ال يفعمو في حالة أصبلً (: (3)غائبًا منكره)
. يبذلو لكؿ أحد ممف سألو إياه: (حاضرًا معروفو)
. فيو ال يزاؿ إلى زيادة ونماء عمى تكرر األياـ ودواميا: (مقببًل خيره)
. فيو اليفعؿ شرًا لكونو مدبرًا عنو، وال داعي لو إليو: (مدبرًا شره)

 __________
(. ب)لو، سقط مف : قولو (1)
بسنده عف سيؿ  (518) برقـ 417أخرج قريبًا منو اإلماـ أبو طالب عميو السبلـ في أماليو ص (2)



 

 

أفضؿ الفضائؿ أف تعطي مف )): قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: بف معاذ، عف أبيو، قاؿ
، ولو شاىد رواه العبلمة الزمخشري رحمو اهلل في ((حرمؾ، وتصفح عّمف شتمؾ، وتصؿ مف قطعؾ

خذ العفو وأعرض عف }: في نزوؿ قولو تعالى (406) برقـ2/179الكشاؼ
ال : ))فقاؿ[ عميو السبلـ]وقيؿ لما نزلت اآلية سأؿ جبريؿ : فقاؿ ما لفظو [199:األعراؼ]{الجاىميف

يا محمد، إف ربؾ يأمرؾ أف تصؿ مف قطعؾ، وتعطي مف : ))ثـ رجع فقاؿ( (أدري حتى أسأؿ
أمر اهلل نبيو عميو الصبلة والسبلـ بمكاـر : وعف جعفر الصادؽ: قاؿ(. (حرمؾ، وتعفو عمف ظممؾ

. انتيى. األخبلؽ، وليس في القرآف آية أجمع لمكاـر األخبلؽ منيا
 .منكره: مكره، وأشار في اليامش بقولو في نسخة(: ب)في  (3)

(4/1205 )

 

فيو متوقر فييا كثير األناة ال ]إذا وقع في األمور الصعبة، واألحواؿ المكروىة : (في الزالزؿ وقور)
(. 1)[يزعجو الطيش، وال يدىشو الفشؿ

. إذا وقع في أمر مكروه صبرلو ابتغاء رضواف اهلل وطمبًا لثوابو: (وفي المكاره صبور)
ف وقع في رخاء شكر نعمة اهلل تعالى، ولـ تؤده تمؾ النعمة إلى اأَلَشِر : (وفي الرخاء شكور) أراد وا 

. والَبَطرِ 
. في الحؽ، ويميؿ عنو: (ال يحيؼ)
. ألجؿ كونو مبغضًا لو: (عمى مف يبغض)
. بترؾ الحؽ: (وال يأثـ)
. فيمف ييواه: (فيمف يحب)
أراد أنو إذا كاف عميو حؽ فيو معترؼ بو، ال يحتاج في ذلؾ : (يعترؼ بالحؽ قبؿ أف يشيد عميو)

. إلى أف تقاـ عميو شيادة، وال يحكـ عميو حاكـ
ما ما استحفظو الخمؽ : (ال يضيع ما اْسُتْحِفظ) أراد إما ما استحفظو اهلل تعالى مف أمور الديانة، وا 

. عميو مف سائر الودائع واألمانات التي اؤتمف عمييا، وجعمت في يده أمانة
ما مف حقوؽ الخمؽ الواجبة عميو: (وال ينسى ما ذكّْر) . يريد إما مف أمر اآلخرة بالوعظ، وا 
التداعي باألسماء السيئة، وىو الذي ورد النيي عنيا في القرآف، : التنابز ىو: (وال ينابز باأللقاب)

[. 11:الحجرات]{واََل َتَناَبُزوا ِباأَلْلَقابِ }: كما قاؿ تعالى
مف حؽ المؤمف عمى أخيو )): فأما التداعي باألسماء الحسنة فيو مندوب إليو، وفي الحديث أنو قاؿ

وليذا كانت التكنية مف السنة، وفي األلقاب الحسنة مف اإلشيار  (2()(أف يسميو بأحب األسماء إليو
. واإلشادة بذكر الممقَّب ما ال يخفى فميذا كانت مستحباً 



 

 

 __________
(. ب)ما بيف المعقوفيف، سقط مف  (1)
 .((بأحب أسمائو إليو)):  ولفظ آخره فيو4/372رواه في الكشاؼ  (2)

(4/1206 )

 

وفي (( (2)مف آذى جاره أورثو اهلل داره: ))في مجاورتو لو، وفي الحديث(: بالجار (1)وال ُيضارُّ )
(. 3)((مف آذى جاره لـ يخرج مف الدنيا حتى يفضحو اهلل عمى رءوس الخبلئؽ)): حديث آخر
ما زاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ يوصينا في الجار حتى ظننا أنو )): وعف بعضيـ

(. 4()(سيورثو
: الفرح بمايصيب العدو مف الببليا، قاؿ الشاعر: الشماتة ىي: (وال يشمت بالمصائب)

َوَتَجّمِدي ِلمشَّاِمِتْيَف ُأِرْيُيـ 
 

( 5)َأّني ِلَرْيِب الدَّىِر ال َأَتَضْعَضعُ 
 
. َيِمُج فيو قواًل وال فعبًل، وال يتمبَّس بو: (وال يدخؿ في الباطؿ)

 __________
(. ىامش في ب)وال يضر : في نسخة (1)
. 2/512، والحديث رواه العبلمة الزمخشري في الكشاؼ (ىامش في ب)ناره، : في نسخة (2)
:  ما لفظو2/529قاؿ اإلماـ اليادي إلى الحؽ يحيى بف الحسيف عميو السبلـ في األحكاـ  (3)

وبمغنا أف رجبًل أتى النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ يشكو جاره، فقاؿ لو رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو 
فطرحو، فجعؿ الناس يمروف فيمعنونو إذ ألجأه جاره إلى  ((اطرح متاعؾ عمى الطريؽ)): وآلو وسمـ
: يا رسوؿ اهلل، ما لقيت مف الناس، فقاؿ: فجاء إلى النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ فقاؿ: ذلؾ، قاؿ

فإني ال أعود يا رسوؿ : ، قاؿ((لقد لعنؾ اهلل قبؿ الناس)): يمعنونني، قاؿ: قاؿ ((وما لقيت منيـ؟))
ارفع متاعؾ فقد )): فجاء الذي شكا إلى النبي، فقاؿ لو النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: اهلل، قاؿ

( (أمنت وكفيت
أخرج قريبًا منو اإلماـ أبو طالب في أماليو مف وصية أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ ألوالده  (4)

واهلل اهلل في جيرانكـ فإنيا وصية رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، ما زاؿ )): قبيؿ موتو بمفظ
، وانظر 128انظر تيسير المطالب في أمالي أبي طالب ص(. )(يوصينا بيـ حتى ظننا أنو سيورثيـ



 

 

. (نيج الببلغة
 .2/534ىو ألبي ذؤيب اليذلي، لساف العرب  (5)

(4/1207 )

 

. يباينو، في قولو والفعمو، وال في شيء مف أحوالو: (وال يخرج مف الحؽ)
. ألنو إنما صمت عف حكمة وصواب، فيو اليغتـ بذلؾ(: لـ يغمو صمتو (1)إف سكت)
ف ضحؾ لـ َيْعُؿ صوتو) نما ىو لوقار، وأف ضحكو ليس : (وا  يريد أف سكوتو لـ يكف لعّي وحصر، وا 

نما ىو التبسـ، كما كاف مأثورًا في ضحؾ رسوؿ اهلل وىو أف تبدو نواجذه مف  (2)جيبًل وغفمة، وا 
. غير استغراؽ في الضحؾ بالقيقية

ف بغي عميو صبر ) اهلل تعالى ىو  (4)ليكوف(: (3)[حتى يكوف اهلل تعالى ىو الذي ينتقـ لو]وا 
. المنتصؼ لو، ولما في ذلؾ مف ىضـ النفس وكسرىا

تعب َوَنَصٍب مف كظـ غيظو، ومنعيا عف مراداتيا، وكفّْيا عف مشتيياتيا، : (نفسو منو في عناء)
. فيو في ذلؾ في غاية المشقة واإلتعاب لنفسو

ألف لسانو مخزوف عف أعراضيـ، ويده مكفوفة عف أمواليـ، وقمبو سالـ عف : (والناس منو في راحة)
. الحسد والحقد عمييـ

. أنصبيا، وشؽَّ عمييا بتكميفيا األعماؿ الشاقة: (أتعب نفسو)
. أي رجاء لثواب اآلخرة، ولذتيا ونعيميا: (آلخرتو)
. بالكؼّْ عنيـ في جميع ما يخافونو مف غيره: (وأراح الناس مف نفسو)
: يريد أنو ال وجو في ُبْعِده عمَّا تباعد عنو مف أمور الدنيا، إال: (ُبْعدُه عمَّا تباعد عنو)
. رغبة عنيا ال نقطاعيا: (زىد)
. ، ورفعة عف التضمخ بأطماعيا ورذائميا(5)وتنزىاً : (ونزاىة)
. قربو: (ودنوه)
. في جميع ما قرب منو مف أمور الدنيا: (مما دنا منو)
. مف شيمتو، وتعطؼ في خميقتو: (ليف)
. في قمبو: (ورحمة)
: عف ذلؾ: (ليس تباعده)

 __________
. إف صمت: في شرح النيج (1)
انظر النياية (. )جؿ ضحكو التبسـ: )وقد جاء في صفة ضحؾ النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ (2)



 

 

(. 5/20البف األثير
. ما بيف المعقوفيف زيادة مف شرح النيج (3)
. حتى يكوف(: ب)في  (4)
 .وتنزيياً (: ب)في  (5)
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. تعاظمًا في نفسو(: (1)تكبراً )
. واستعظامًا ألمره: (وعظمة)
: قربو: (وال دنوه)
كما يفعمو أىؿ التمرد، وأىؿ الفسوؽ، فيذه جممة ما ذكره في أوصاؼ المؤمنيف (: وخديعة (2)مكراً )

. المتقيف
: فصعؽ ىماـ صعقة كانت فييا نفسو، فقاؿ أمير المؤمنيف: قاؿ): قاؿ

لما يرى مف ِرّقة قمبو، وشوقو إلى الجنة، ومرافقة ىؤالء الذيف وصؼ : (أما واهلل لقد كنت أخافيا عميو
. حاليـ
: ثـ قاؿ

. يريد تنفعيـ نفعًا عظيمًا، ُيَرى أثره عمى أفعاليـ: (ىكذا تصنع المواعظ البالغة بأىميا)
: يا أمير المؤمنيف؟ فقاؿ (3)فما بالؾ: فقاؿ لو قائؿ

الويح مصدر يذكر عمى جية الدعاء، وال يذكر فعمو، وغرضو (: (4)إف لكؿ أجؿ وقتا! ويحؾ)
اإلنكار عمى القائؿ قولو، يريد أف النفوس ال يمكف إزىاقيا الموت إال بأمر مف اهلل ووحي مف جيتو 

. في قبضيا المبلئكة
. يتجاوزه: (ال يعدوه)
. في زيادة وال نقصاف: (وسببًا ال يتجاوزه)
. منصوب عمى المصدرية، ومعناه الكؼُّ واإلرواد عمَّا ىو فيو: (فميبلً )
. الضمير ليذه الفعمة، أي ال تفعؿ ىذه الفعمة فيي خطأ(: (5)ال َتُعْد لمثميا)
وفطانة  (6)يريد أف ىذه الكممة ما كاف صدورىا عف وقار: (!فإنما نفث الشيطاف عمى لسانؾ)

نما وسوس لؾ الشيطاف فنفثت بيا، وأزلَّؾ فنطقت بيا، وأضافيا إلى الشيطاف مبالغة لما  وتبيف، وا 
. كاف ىو الداعي إلييا، وكاف حصوليا بسبب مف جيتو

 __________
. بكبر: في شرح النيج (1)



 

 

. بمكر: في شرح النيج (2)
. فما بالؾ أنت يا أمير المؤمنيف(: ب)في  (3)
(. ىامش في ب)كتابًا : في نسخة (4)
(. ىامش في ب)التعد إلى مثميا : في نسخة (5)
 .عف وقار وتبيف وفطانة(: ب)في  (6)
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صبي، فمما سمعو في  (2)وكاف مف مشائخ التصوؼ أنو وعظ يومًا وبالحمقة (1)ويحكى عف الشبمي
نفس حنت فرنت فدعيت، : وعظو صعؽ صعقة كانت فييا نفسو، فأحضروه إلى الخميفة، فقاؿ

فخموا عنو، وربما جرى ىذا كثيرًا عمى أيدي الزُّىَّاد وأىؿ ! فسمعت فعممت فأجابت، فما ذنبي
. الصبلح

 
فييا المنافقيف  (3)ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر(175)
. مف األلطاؼ ليا (5)سيَّميا ويسرَّىا، وفعؿ(: مف الطاعة (4)نحمده عمى ما وفَّؽ)
وحمى باأللطاؼ عف فعؿ المعصية، والضمير في عنو راجع إلى األمر، : (وذاد عنو مف المعصية)

. أي وذاد عف األمر مف المعصية، ومف ىا ىنا لبياف الجنس أي مف األمر الذي ىو المعصية
. منو اإلتماـ لما مفَّ بو عمينا مف نعمو (6)ونطمب: (ونسألو لمنتو تماماً )
: أي ونسألو االعتصاـ عف المعاصي بحبمو، وىو لطفو، كما قاؿ تعالى: (وبحبمو اعتصاماً )
[. 103:آؿ عمراف]{َواْعَتِصُموا ِبَحْبِؿ المَِّو َجِميعاً }

وبحبمو استمساكًا؟ : سؤاؿ؛ ما وجو المجاز في تعميؽ االعتصاـ بالحبؿ، وىبل قاؿ
 __________

 ناسؾ، أصمو مف خراساف، ومولده بسر مف رأى، [ ى334-247]ىو دلؼ بف جحدر الشبمي  (1)
جحدر بف دلؼ، : دلؼ بف جعفر، وقيؿ: ووفاتو ببغداد، اشتيربكنيتو، واختمؼ في اسمو ونسبو، فقيؿ

(. 2/341األعبلـ). ودلؼ بف جعترة وغير ذلؾ، لو شعر سمؾ بو مسمؾ المتصوفة
. وكاف خمفو صبي(: ب)في  (2)
(. ب)يصؼ، وكذا في نسخة، ذكره في ىامش : في شرح النيج (3)
. عمى ما وفؽ لو: في شرح النيج (4)
. وفعؿ مف األلطاؼ الخفية(: ب)والعبارة في ( ىامش في ب)وجعؿ : في نسخة (5)
 .أي ونطمب(: ب)في  (6)
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: ُيَشدَّ بيا وتحمؿ بو، قاؿ ابف السكيت (1)وجوابو؛ ىو أف العصاـ ىو رباط القربة وسيرىا، التي
أعصمت القربة إذا جعمت ليا عصامًا، وأعصمت فبلنًا إذا جعمت لو ما يستمسؾ في الرحؿ والسرج؛ 

لئبل يسقط، وأراد ىا ىنا استعارتو مما ذكرناه، ألنيـ إذا لـ يعتصموا بحبؿ اهلل وىو التعمؽ بالديف، 
يشير إلى ما ذكرناه مف ىذه  (وبحبمو اعتصاماً ): سقطوا وىمكوا، وكاف ذلؾ سببًا ليبلكيـ، فميذا قاؿ

. اال ستعارة
. مضى تفسيره غير مرة: (ونشيد أف محمدًا عبده ورسولو)
ما يغمر مف الماء، وجعمو ىا ىنا استعارة : الغمرة ىا ىنا ىي: (خاض إلى رضواف اهلل كؿ غمرة)

. إلى تطّمب رضواف اهلل، باقتحاـ الشدائد العظيمة
الشجا، وجعمو كناية عمَّا وقع فيو الرسوؿ : واحدة الغصص، وىي: الغصة: (وتجرَّع فيو كؿ غصة)

. مف العسرة باحتماؿ أعباء النبوة، واالضطبلع بأثقاليا
 __________

 .الذي(: ب)في  (1)
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يريد أف أقاربو، فعموابو األفاعيؿ، ودخموا في الغدر والمكر بو كؿ مدخؿ، : (وقد تموَّف لو األدنوف)
َوَأنِذْر َعِشي َرَتَؾ }: وأنزؿ بيـ نكالو، ولما نزؿ قولو تعالى (1)فأىانيـ اهلل تعالى

يا بني عبد المطمب، يابني ىاشـ، يابني عبد مناؼ، : ))صعد الصفا ثـ قاؿ [214:الشعراء]{اأَلْقَرِبيفَ 
ياعائشة بنت أبي بكر، : ))ثـ قاؿ( (إّني ال أممُؾ لكـ مف اهلل شيئًا، ياعباس، ياصفية عمة رسوؿ اهلل

مف ]مف النار، فإّني ال أغني عنكفَّ  (2)ياحفصة بنت عمر، يا فاطمة بنت محمد، افتديف أنفسكفَّ 
(. 4(()شيئاً  (3)[اهلل
تألب القـو إذا اجتمعوا، وكانوا إلبًا واحدًا، وأعظـ ما تألبت عميو العرب : (وتألب عميو األقصوف)

قريش وأحبلفيـ مف سائر العرب في يـو األحزاب فإنيـ كانوا يومئذ عشرة اآلؼ، نزلوا بمجتمع 
. ، فأيَّده اهلل بالنصر وفرَّؽ جموعيـ(5)األسياؿ

خمع فبلف عذاره إذا بالغ فيما ىو فيو مف الفعؿ؛ ألف خمع : يقاؿ(: العرب أعنتيا (6)وخمعت إليو)
الغاية في استخبلص ما عنده مف الجري، وجعؿ ىذا : مف الفرس، ىو (7)العناف والعذار والرس

. كناية عف بموغ جيدىـ في العداوة



 

 

 __________
(. ب)تعالى زيادة في : قولو (1)
. أنفسكـ(: أ)في  (2)
(. ب)زيادة في  (3)
( 789) برقـ 345-3/344رواه مفرقًا مف حديثيف العبلمة المفسر الزمخشري في الكشاؼ  (4)
، وروى قريبًا منو وباختبلؼ يسير عما ىنا العبلمة أحمد بف يوسؼ زبارة في أنوار التماـ (788)و
. ، وعزاه إلى البخاري عف أبي ىريرة5/265
. ، تحقيؽ عمر محمد عبد الخالؽ3/134سيرة ابف ىشاـ  (5)
. عميو: في شرح النيج (6)
 .والراس(: ب)في  (7)
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المجالس الشريفة، والمساكف العالية : المحاريب ىي(: بطوف رواحميا (1)وضربت إلى محاريبو)
الرفيعة، وِقَبِؿ المساجد، وسميت محاريب ألنو يحارب دونيا وُيَذّب عنيا مف راميا، وأراد الوصوؿ 

فبلف ُتْضرُب إليو آباط اإلبؿ وبطوف الرواحؿ وأكباد اإلبؿ، وكمو عمى اختبلؼ عباراتو : إلييا، يقاؿ
يقاعو . كناية عف السرعة واالجتياد في تحصيؿ الشيء وا 

فاجتمعوا مف كؿ جانب حتى : حتى ىذه متعمقة بكبلـ محذوؼ تقديره: (حتى أنزلت بساحتو عداوتيا)
اإلذالؿ لمعدو، والتمكف مف : ناحية الدار، والغرض ىا ىنا بنزوؿ الساحة ىو: أنزلوا، والساحة ىي

ـْ َفَساَء َصَباُح اْلُمنَذِريفَ }: استئصاؿ شأفتو، كما قاؿ تعالى وليذا  [177:الصافات]{َفِإَذا َنَزَؿ ِبَساَحِتِي
. قمَّما ُغِزَي قوـٌ إلى عقر دارىـ إال َذلُّوا: يقاؿ
. عمى تباعد أوطانيا، وتنائي ديارىا: (مف أبعد الدار)
وأراد أنيـ رموه بالعداوة  [31:الحج]{ِفي َمَكاٍف َسِحيؽٍ }: أبعد المكاف، قاؿ اهلل تعالى: (وأسحؽ المزار)

. عف قوس واحدة
؛ لما ُولّْيتو مف إصبلحكـ وىدايتكـ: (أوصيكـ عباد اهلل بتقوى اهلل) . فإف حقكـ متوجو عميَّ
ْوَف لمكفر: (وُأحذّْركـ أىؿ النفاؽ) . الذيف يظيروف اإلسبلـ عمى ألسنتيـ، وىـ ُمِسرُّ
الُّوف) . ضؿَّ عف الطريؽ إذا أخطأىا، وأراد الضاّلوف عف اليدى وعف طريؽ الجنة: (فإنيـ الضَّ
. لغيرىـ عف الديف، وسموؾ طريقو: (اْلُمِضمُّوف)
. عف طريقو (2)زلَّت رجمو إذا زلقت عف مستقرىا، وأراد أنيـ مائموف عف الديف ومتنكبوف: (الزالُّوف)
. لغيرىـ عف اليدى، وطريؽ السبلمة: (اْلُمِزلُّوف)



 

 

. يدخموف كؿ مدخؿ، وأراد أنيـ ال يثبتوف عمى حالة واحدة: (يتمونوف ألواناً )
 __________

. محاربتو: في شرح النيج (1)
 .ومكبوف(: ب)في  (2)
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المحنة، وافتتف الرجؿ إذا أصابتو فتنة فذىب عقمو ومالو، وأراد أنيـ : الفتنة: (ويفّتنوف افتناناً )
. عف أديانيـ (2)بالمكر والخدع (1)يمتحنوف الناس امتحانًا، ويذىبونيـ

عماؿ اآلراء في الباطؿ كؿ حيمة(: بكؿ عماد (3)ويعمدونكـ) . يريد أنيـ يحتالوف في الفساد، وا 
مف التوثب  (4)رصده إذا راقبو، وأراد أنيـ يراقبوف األحواؿ يستمكنوف: (ويرصدو نكـ بكؿ مرصاد)

. بالخدائع العظيمة، واألماني الكاذبة
ما لما اشتممت عميو مف الخدائع والمكر، فكؿ : (قموبيـ دوية) فاسدة متغيرة، إما لمافييا مف الكفر، وا 

. ىذا يفسد القمب ويغيّْره
بيت فبلف : ويقاؿ]فبلف نقي الجيب ونقي الراحة، : (5)النظافة، يقاؿ: النقاء ىو: (وصفاحيـ نقية)

، إذا كاف ال متاع فيو، وأراد ىا ىنا أف ظواىرىـ نقية، والبواطف منيـ خبيثة ال (6)[أنقى مف الراحة
. خيرفييا

: الخفاء منصوب عمى المصدرية، وىو في موضع الحاؿ أي متخفيف، كما قالوا: (يمشوف الخفاء)
أرسميا العراؾ أي معتركة، وىؿ يكوف قياسًا أوسماعًا؟ فيو خبلؼ بيف النحاة، وغرضو أنيـ يمشوف 

. عمى جية التستر لما يريدوف مف المكر بالخمؽ، والخديعة ليـ
فبلف يمشي الضراء لصاحبو، ويدبُّ : الشجر الممتؼ المستتر، يقاؿ: الضراء ىو: (ويدبُّوف الضراء)

. إذا بالغ في الخدع والمكر بصاحبو (7)الَخمر
 __________

. ويذىبوف بيـ(: ب)في  (1)
. والخديعة(: ب)في  (2)
(. ىامش في ب)ويتعمدونكـ : في نسخة (3)
. ليستمكنوف، ىكذا بإثبات النوف وىو خطأ، والصحيح ليستمكنوا، بحذؼ النوف(: ب)في  (4)
. ويقاؿ(: ب)في  (5)
(. ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (6)
 .الخمراء، وىو تحريؼ، والخمر ىو جرؼ الوادي(: ب)في  (7)
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يريد ما يظيروف مف األوصاؼ فيو حسف، وما يصدر مف أقواليـ : (وصفيـ دواء، وقوليـ شفاء)
. فيو شفاء لمف سمعو، لمافييـ مف الرقة، وحسف الموعظة

أي وما يفعموف مف أعماؿ الحيؿ في االستزالؿ لمخمؽ، فيو داء ُيْعيّْي مف : (وفعميـ الداء العياء)
. عالجو، واجتيد في إصبلحو

، وأراد أنيـ يحسدوف كؿ نعمة أنعميا اهلل عمى (1)جمع حاسد، كالكفرة والفسقة: (حسدة الرخاء)
. عباده

، واالطمئناف (3)أي يعظموف المصائب عمى الخمؽ ليستدرجوىـ عف الثقة بو(: الببلء (2)مؤكّْدوا)
. إلى خيره

اليأس، وأراد أنيـ يؤيسوف الخمؽ عف رجاء الرحمة مف اهلل تعالى، : القنوط ىو: (َوُمْقِنُطوا الرجاء)
. وتمقي الخير مف جيتو

( 4)إذا أوقعتو لجنبو وخده، والصريع بمعنى المصروع: صرعت الرجؿ: (ليـ بكؿ طريؽ صريع)
. ، وأراد أف ليـ في كؿ جية أعماؿ مكر، وحصوؿ خديعة(5)[بمعنى المقتوؿ]كالقتيؿ 

لى كؿ قمب شفيع) نما تختمؼ أحواليـ في : (وا  يريد أف إعماليـ الحيؿ التكوف عمى حالة واحدة؛ وا 
. ذلؾ، فيأتوف لكؿ أحد مف طريؽ مخالفة لطريؽ غيره

. حزف (6)الحزف، وقد شجي الرجؿ أي: الشجا ىو: (ولكؿ شجو دموع)
. أي يستعيرونو مف جية بعض لبعض باأللسنة؛ لما يبدو مف ظاىر أحواليـ: (يتقارضوف الثناء)
عمى الصنائع مف بعضيـ لبعض، وأراد أف صنائعيـ فيما بينيـ ليس فييا شيء : (ويتراقبوف الجزاء)

نما ىي مصانعات ال خيرفييا . هلل، وا 
. غيرىـ مسألة مف المسائؿ: (إف سألوا)

 __________
. كالكفرة والفجرة والفسقة(: ب)في  (1)
. ومؤكدوا: وفي شرح النيج( ب)في  (2)
. باهلل: ظ: بقولو( ب)ظنف فوقيا في  (3)
. مصروع(: أ)في  (4)
(. ب)ما بيف المعقوفيف زيادة في  (5)
 .إذا(: ب)في  (6)
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. في المسألة، وبالغوا فييا (1)ألحوا: (ألحفوا)
ف عذلوا) : االسـ منو، يقاؿ: المبلمة، والَعَذُؿ بالتحريؾ ىو: اْلَعْذُؿ بذاؿ منقوطة مف أعبلىا ىو: (وا 

. َعَذَلُو عذاًل أي المو مبلمة
. الحاؿ، وأظيروا الفضيحة بصاحبيا: (كشفوا)
ف حكموا) . بحكـ بيف الناس: (وا 
. في الحكـ بالحيؼ والبطبلف بزيادة كاف أو نقصاف: (أسرفوا)
. أي ُىيّْئتْ  [133:آؿ عمراف]{ُأِعدَّْت ِلْمُمتَِّقيفَ }: أعددت الشيء إذا ىيَّأتو، قاؿ اهلل تعالى: (قد أعدَّوا)
. لكؿ ما يظير مف الحؽ ما يمحوه مف الباطؿ المخالؼ لو، والمعاكس ألمره: (لكؿ حؽ باطبلً )
. ولكؿ ما كاف مستقيمًا عمى الحؽ ما يناقضو مف المحاؿ: (ولكؿ قائـ مائبلً )
. يبطؿ ما فيو مف الحياة ويذىبيا: (ولكؿ حي قاتبلً )
(. 2)يستخرجوف ما فيو ويذىبونو بباطميـ ومكرىـ: (ولكؿ باب مفتاحاً )
إلى قضاء مبربيـ، وأراد مف ىذا كمو أنيـ دخموا كؿ مدخؿ  (3)يسيروف فيو: (ولكؿ ليؿ مصباحاً )

. وأعدُّوا لكؿ شيء ما يناقضو ويبطؿ ماىيتو، ويفسد حقيقتو مف أمور الديف والدنيا
: فيو وجياف: (يتوصموف إلى الطمع باليأس)

بالمحاالت الباطمة وبما ليس وصمة  (4)أف يريد أنيـ يتوصموف إلى األطماع الباردة: أحدىما
إلى الطمع : فيتوصموف إلى الشيء بنقيضو؛ إغراقًا في الباطؿ، وتيالكًافي طمب المحاؿ، فوضع قولو

. باليأس موضع ذلؾ
أف يريد أنيـ يتوصموف إلى ىذه األطماع بإيئاس الخمؽ عف النفع مف غيرىـ، وأنو ال يوجد : وثانييما

: إال في أيدييـ َفَيْطَمُعوف أمواليـ بيذا اإليئاس، ولعؿ ىذا مراده، وليذا قاؿ بعد ذلؾ وعممو بقولو
 __________

. بالغوا فييا: ألحفوا في المسألة(: ب)في  (1)
(. ب)ومكرىـ، سقط مف : قولو (2)
. بو(: ب)في  (3)
 .البادرة(: ب)في  (4)
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يحيونيا وتستقيـ صورتيا؛ ألنيـ إذا أيأسوىـ مف خير غيرىـ جاءوا إلييـ في : (ليقيموا بو أسواقيـ)
. طمب المنافع فاستقوت األسواؽ عف الكساد، وظيرت قوتيا بذلؾ

. ىذا ثوب عمؽ إذا كاف غالياً : الشيء النفيس، يقاؿ: العمؽ: (َوُيْنِفُقوا بو أعبلقيـ)
. في مقالتيـ الحؽ بالباطؿ،والصواب بالخطأ: (يقولوف فيشبّْيوف)
موَّىت الشيء إذا طميتو بذىب أو فضة، وتحت ذلؾ نحاس أو حديد، ومنو : (ويصفوف فيموىوف)

التمويو؛ ألنو يظير فيو شيئًا وباطنو بخبلفو، ومراده مف ىذا ىو أنيـ يقولوف قواًل ليس باطنو مثؿ 
. ظاىره، وليذا كاف تمويياً 

: فيو روايتاف(: الطريؽ (1)قد ىينوا)
زالة لجاـ التكميؼ وتسييؿ : أحدىما بالنوف وأراد أنيـ جعموىا ىينة، وسيَّموىا في اإلباحة لكؿ شيء وا 

. مشاقو بتركيا
بالباء بنقطة مف أسفميا أي جعموا عميو شيئًا ييابو مف سمكو فيكوف مانعًا لمسموؾ والعبور، : وثانييما

. وأراد ىا ىنا طريؽ الجنة ومسالؾ السبلمة
الميؿ واال عوجاج، وأراد المبالغة في منع السموؾ في الطرؽ؛ ألف : الضَمعُ : (وأضمعوا المضيؽ)

الضيؽ في الطريؽ مانع مف سموكيا، فكيؼ إذا كانت معوَّجة مائمة مع ضيقيا، فذلؾ يكوف أبمغ في 
أي النار  [8:اليمزة]{ِإنََّيا َعَمْيِيـْ }: قولو تعالى (2)تعذر سموكيا، ونظيره في المبالغة

، جمع عمود أي أنيا مطبقة عمييـ [9:اليمزة]{ِفي َعَمٍد ُمَمدََّدةٍ }أي مطبقة  [8:اليمزة]{ُمؤَصَدةٌ }
. بإغبلؽ األبواب عمييـ، ومدَّ العمد عمى األبواب وثاقًا بعد وثاؽ

. الثبلثة إلى العشرة، وأراد أنيـ جماعة الشيطاف وأعوانو وأحزابو: (3)المُّمة ىـ: (فيـ ُلّمة الشيطاف)
 __________

. ىونوا: في شرح النيج (1)
(. ب)في المبالغة، سقط مف : قولو (2)
 .ىي(: ب)في  (3)
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. أشد الحر: اْلَحمَّة بالتشديد ىي: (وحمَّة النيراف)
ـُ اْلَخاِسُروفَ }) فانظر إلى ىذه اآلية (: [19:المجادلة]{ُأْوَلِئَؾ ِحْزُب الشَّْيَطاِف َأاَل ِإفَّ ِحْزَب الشَّْيَطاِف ُى

. ما أحسف موقعيا حيث أوقعيا، وما أرشؽ وضعيا في موضعيا
وقد ذكر ىذه الخطبة في شأف أىؿ النفاؽ، بعد ذكره ألىؿ التقوى وصفاتيـ، جريًا عمى عادتو 

. المألوفة في كبلمو مف المبلءمة، وحسف الطباؽ، وجودة النظـ أللفاظو وبديع االتساؽ



 

 

 
ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا أحواؿ القيامة  (176)
: القدرة والوالية، والسمطاف: السمطاف الوالي، والسمطاف: (ال حمد هلل الذي أظير مف آثار سمطانو)

الحجة والبرىاف، والمراد ىا ىنا ىو القدرة، وأراد أف اهلل أظير مف آثار القدرة وبدائعيا وعجائبيا، ومف 
. ىا ىنا لمتبعيض

: التكبر، وأراد ومف عظيـ تكبره: العظمة، والكبرياء ىو: الجبلؿ: (وجبلؿ كبريائو)
عبارة عف تدوير العيف وحجميا، وىو الذي يجمع السواد والبياض، : اْلُمْقَمةُ : (ما حيَّر ُمَقَؿ العقوؿ)

: وما ىا ىنا موصولة، وىي في موضع نصب مفعولة ألظير، وحيَّرىا أي أدىشيا مف الحيرة وىي
. دىشة العقؿ وذىابو

ما حيَّر : وليذا يحسف مكانيا التمييز، فيقوؿ (ما حيَّر): مف ىذه بياف لقولو: (مف عجائب قدرتو)
. العقوؿ إعجابًا واقتداراً 

، والخطرات: الردع: (وردع خطرات ىماىـ النفوس) جمع خطرة وىو ما يمـ بالقمب مف : الكؼُّ
. في الصدر مف الصوت (1)ما يتردد: األمور، واليماىـ

. عف تحقؽ غاية صفتو: (عف عرفاف ُكْنِو صفتو)
اإلخبار عف القطع، وىذا ىو مراده ىا : المعاينة، والشيادة ىي: الشيادة: (وأشيد أف ال إلو إال اهلل)

. ىنا
. تصديؽ بأنو ال إلو في الوجود إال ىو: (شيادة إيماف)

 __________
 .ما تردد(: ب)في  (1)
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يقاف) . أيقف بالشيء إذا قطع بو، وأراد وتحقؽ بذلؾ: (وا 
خبلص) . عف الشكوؾ والشبيات العارضة في ذلؾ، أو إخبلص عف إشراؾ غيره في اإلليية: (وا 
ذعاف) وذلة وخضوع، ألف مف كانت ىذه حالتو وىو االنفراد بالوحدانية فيحؽ لو أف يذعف ألمره : (وا 

. وينقاد لحكمو
مف باب التجنيس مف  (رسولو): مع قولو (أرسمو): قولو: (وأشيد أف محمدًا عبده ورسولو، أرسمو)

: أنواع البديع، وىو أف تجتمع لفظتاف أو أكثر في االشتقاؽ مف أصؿ واحد، ومنو قوؿ بعضيـ
ـَ اْلَقَباِئُؿ أفَّ َقوِمي  َلَقد َعِم

 



 

 

َلُيـ َحدّّ ِإَذا َلِبُسوا اْلَحِدْيَدا 
 
. الشرائع واألحكاـ وسنف المرسميف: (وأعبلـ اليدى)
. مطموسة ممحوة: (دارسة)
. طرقو ومسالكو: (ومناىج الديف)
ما ذات طمس وذىاب: (طامسة) . إما مطموسة أي ممحوة، وا 
. صدع الفجر إذا ظير: أظيره، مف قوليـ: (فصدع بالحؽ)
. بذؿ النصحية مف أجؿ الخمؽ فيما دليـ عميو: (ونصح لمخمؽ)
لى الحكـ واآلداب الدينية: (وىدى إلى الرشد) زالة األوثاف وكسر األصناـ، وا  . مف التوحيد وا 
. العدؿ في كؿ شيء(: (1)وأمر بالقسط)
مف غير غرض لو في خمقكـ وال : (صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، اعمموا عباد اهلل أنو لـ يخمقكـ عبثاً )

[. 27:ص]{َوَما َخَمْقَنا السََّماَء َواأَلْرَض َوَما َبْيَنُيَما َباِطبلً }: صبلح لكـ في إيجادكـ، كما قاؿ تعالى
إبؿ فبلف َىَمؿ إذا كانت بغير راعي وال حافظ ليا، واْلَيَمؿ والعبث : يقاؿ: (ولـ يرسمكـ َىَمبلً )

رسااًل ذا  ما عمى الصفة لمصدر كأنو خمقًا ذا عبث، وا  مصدراف، وانتصابيما إما عمى الحاؿ، وا 
(. 2)إىماؿ

. قدرىا ومنتياىا وغايتيا وقصاراىا(: عميكـ (3)عمـ مبمغ نعمو)
 __________

. بالقصد: في شرح النيج (1)
. ذا ىمؿ(: ب)في  (2)
 (.ىامش في ب)نعمتو : في نسخة (3)
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. حصره وضبطو فبل يغادر مف ذلؾ شيئاً : (وأحصى إحسانو إليكـ)
. ما عنده مف الخيرات: (فاستفتحوه)
. مطالبكـ كميا، فإنو ال النجاح ليا إال مف جيتو: (واستنجحوه)
. حوائجكـ كميا في أمور الديف والدنيا: (واطمبوا إليو)
. العطية: استعطوه مف فضمو مف اْلِمْنَحة وىي: (واستمنحوه)
. فما قطع سؤالكـ عنو حجاب بينكـ وبينو: (فما قطعكـ عنو حجاب)
. فيكوف مانعًا عف سؤالكـ ونفوذ حوائجكـ إليو: (وال أغمؽ عنكـ دونو باب)



 

 

نو لبكؿ مكاف) : يريد أمره، وليس عمى ظاىره ألنو تعالى غير مختص بجية فضبًل عف أف يقاؿ: (وا 
. إنو في كؿ األمكنة والجيات

أراد أنو دائـ الوجود مف حيث كاف وجوده لذاتو،و ليس الغرض تحديده بوقت : (وفي كؿ حيف وأواف)
. مف األوقات، فإنو سابؽ لؤلوقات وجوده

المراد بيذه المعية ىي معية المراقبة والحفظ، فإف اهلل تعالى حافظ لكؿ شيء : (ومع كؿ إنس وجاف)
ورقيب عميو، وليس الغرض مف ذلؾ المصاحبة، فإنو تعالى ال يكوف في جية كغيره مف ىذه 

. المتحيزات، فأراد أنو رقيب عمى اإلنس والجف في أعماليـ وحفيظ عمييا
بسيفو ثمـ إذا كسر بعضو، وأراد أنو ال يثمـ جوده العطاء أي : الكسر، يقاؿ: الثمـ: (ال يثممو العطاء)

. ال ينقصو عطاؤه عمى كثرتو، والثمـ ىا ىنا استعارة ألنو ال يعقؿ في حقو نقصاف
حباه يحبوه إذا أعطاه شيئًا مف نائمو وجوده، وأراد أنو ال ينقص ممكو حباؤه : (وال ينقصو الِحَباء)

عطاؤىـ مف فضمو . لمخمؽ، وا 
ف عظـ سؤالو وطمبو: (وال يستنفده سائؿ)  .يطمب نفاد ما عنده مف الخزائف سؤاؿ سائؿ وا 
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أي وال يطمب نقصانو وذىاب ما عنده مستعطي، فإف كاف النائؿ ىو النوؿ (: نائؿ (1)وال يستنقصو)
. فيو عمى حذؼ مضاؼ، أي ذو نائؿ

. يكّفو، مف لوى الحبؿ إذا كفَّو وعطفو: (وال يمويو)
. حاجة شخص عف شخص آخر: (شخص عف شخص)
سماع صوت عف سماع صوت آخر، كما يكوف ذلؾ في حؽ الواحد : (وال يمييو صوت عف صوت)

ذاسمع صوتًا شغمو ذلؾ عف استماع . آخر مثمو (2)منَّا، فإنو إذا اشتغؿ بحاجة اشتغؿ عف غيرىا، وا 
. تمنعو أف ييب شيئًا مف المواىب العظيمة: (وال تحجزه ىبة)
(. 3)ناس آخريف نعمتيـ: (عف سمب)
. انتقاـ مف قـو قد استحقوا النقمة مف عذابو: (وال يشغمو غضب)
. فعموىا (4)قـو آخريف قد استحقوىا لطاعة: (عف رحمة)
. تحيره وتدىشو رحمة قـو: (وال توليو رحمة)
. عف إنزاؿ عقوبة بقـو آخريف: (عف عقاب)
: فيو وجياف(: البطوف عف الظيور (5)وال يجنُّو)

ما سترؾ مف ثوب وغيره، يعني بالبطوف والظيور أغوار : أف يريد أنو ال تستره، والجنَّة: أحدىما
. األرض وأنجادىا، ألف ذلؾ إنما يكوف في حؽ مف كاف جسماً 



 

 

بطف بطونًا : أف يكوف غرضو مف ذلؾ أف يكوف البطوف والظيورمصدريف، مف قوليـ: وثانييما
وظير ظيورًا، وأراد أنو يكوف باطنًا وظاىرًا ال يمنعو أحدىما عف اآلخر، فاألوؿ يكوف بالتاء بنقطتيف 

. وال تجنو، والثاني بالياء بنقطتيف مف أسفميا؛ ألنيما مذكراف: مف أعبله في قولو
 __________

ف عظـ الجود؛ ألنو قادر عمى : في شرح النيج (1) وال يستقصيو، أي ال يبمغ الجود أقصى مقدوره وا 
.. (انتيى مف شرح ابف أبي الحديد). ما ال نياية لو

. سماع(: ب)في  (2)
. نعيميـ(: ب)في  (3)
. بالطاعة(: ب)في  (4)
 .تجنو(: ب)في  (5)
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ما ذكرناه مف الوجييف في اإلجناف فيو حاصؿ ىا ىنا في القطع : (وال يقطعو الظيور عف البطوف)
. مف غير تفرقة بينيما، ويقطعو بالياء والتاء أيضاً 

سؤاؿ؛ أراه في األوؿ أضاؼ اإلجناف إلى البطوف، وفي الثاني أضاؼ القطع إلى الظيور؟ 
وجوابو؛ ىو أف غرضو باإلجناف ىو الستر، فأراد أف البطوف مف األودية ال يجفُّ ظيورىا عف إدراكو 
ورؤيتو مع انخفاضيا وشدة عمقيا، وغرضو أف إدراكو لمبطوف غير مانع مف إدراكو لمظيور، وىكذا 

أيضًا أنو إذا أدرؾ ما عمى ظاىر األرض ووجييا، فإف ظاىرىا اليقطعو عف إدراؾ ما بطف في 
جوفيا وتزيؿ رؤيتو؛ بؿ ىما سياف في ذلؾ، فميذا أسند االجتناف إلى البطوف لما كانت مانعة مف 

اإلدراؾ باإلضافة إلينا، وأضاؼ القطع إلى الظيور لما كانت قاطعة لمرؤية في حقنا، استعارة لذلؾ 
. وتوسعًا، وىذا يؤيد أف يكوف غرضو بالبطوف والظيور ىو المعنى األوؿ دوف المعنى الثاني

. يريد قرب بالعمـ واإلحاطة دوف الجية، َفَبُعَد أف تنالو األوىاـ، أو تدركو األلحاظ: (قرب فنأى)
. بالقدرة والقير: (وعبل)
. بالرحمة والطَّْوؿ: (فدنا)
. باألدلة الباىرة عمى وجوده: (وظير)
. عف الرؤية وسائر اإلدراكات كميا الستحالتيا عميو: (فبطف)
. ، وأف تكوف واقعة عمى ُكْنِيَيا(1)عف إدراؾ حقيقتو لمعقوؿ: (وبطف)
. لممستدليف عمى ثبوتو بالمخموقات الموجودة واإلحكامات البديعة: (فعمف)
. أذؿ واستعبد جميع الخمؽ: (وداف)



 

 

. يفعؿ بو ذلؾ ال ستحالتو في حقو: (ولـ ُيَدفْ )
. بحيمة أعمميا، وال ُوْصَمة توصؿ إلييا (2)أراد لـ يخمقيـ: (لـ يذرأ الخمؽ باحتياؿ)

 __________
. حقيقة العقوؿ(: ب)في  (1)
 .إلخ...أراد أنو لـ(: ب)في  (2)
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السبمة والممؿ، وأراد أنو لـ يستعف بيـ في شيء مف مخموقاتو : الكبلؿ ىو: (وال استعاف بيـ لكبلؿ)
. لمبللة أصابتو، وال فتور لحقو في خمؽ ىذه المكونات عمى ِعَظِميا واتساعيا وكثرتيا

. اتَّقاه وحفظ حدوده، ومراقبة ذلؾ كمو: (أوصيكـ عباد اهلل بتقوى اهلل)
يحفظ بو اإلنساف نفسو عف ارتكاب الفواحش واقتحاـ المعاصي،  (1)المتمسؾ الذي: (فإنيا الزماـ)

استعارة مف زماـ الفرس والناقة، فإف مف ركب فرسًا بغير زماـ لـ يممؾ رأسيا، فيوشؾ أف توقعو في 
. ميمكة شديدة، وىكذا مف لـ يتِؽ اهلل يوشؾ أف يقع في النارإلىمالو ليا

ىذا ِقواـ األمر أي نظامو وعماده، : يروى بكسر القاؼ وفتحيا، فالكسر أخذًا مف قوليـ: (والِقواـ)
َوَكاَف َبْيَف }: مافعمو فيو َقواـ أي عدؿ وقسط ال حيؼ فيو، قاؿ اهلل تعالى: وبالفتح، أخذًا مف قوليـ

(. 2)أي عداًل، وكبلىما ال غبار عميو ىا ىنا [67:الفرقاف]{َذِلَؾ َقَواماً 
. أخذ بوثيقة أمره أي بالثقة منو (4[ )فبلف: ]الثقة، يقاؿ: الوثيقة(: بوثائقيا (3)فاستمسكوا)
. مف المعاصي وكؿ ما يكره إتيانو وتركو مف الديف :(واعتصموا)
. بما يحؽ أف يكوف معتصمًا فييا: (بحقائقيا)
. آؿ إذا رجع : ترجع بكـ، مف قوليـ: (تؤوؿ بكـ)
. الراحة: ما يستر وُيَغّطى مف الشمس وغيرىا، والدَّعة: جمع ِكّف وىو: (إلى أكناف الّدعة)
. خبلؼ الضيؽ، وأراد بذلؾ الجنة: الوسع: (وأوطاف السعة)
. األمكنة المنيعة المحرزة لصاحبيا عف أف يناؿ بمكروه: (ومعاقؿ الحرز)
. حيث ال يضاـ صاحبيا وال يقير: (ومنازؿ العز)
. متعمؽ بتؤوؿ: (في يـو)

 __________
. إلخ...المتمسؾ بو الذي(: ب)في  (1)
(. ب)ىا ىنا، سقط مف  (2)



 

 

(. ب)فتمسكوا، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (3)
 (.ب)زيادة في  (4)

(4/1223 )

 

شخص الرجؿ بصره إذا فتح عينيو فمـ يطبقيما، وىذا إنما يكوف في : (تشخص فيو األبصار)
ِلَيْوـٍ َتْشَخُص ِفيِو }: (1)األمورالعظيمة كما يقع عند الموت، وعند رؤية أىواؿ القيامة، كما قاؿ

[. 42:إبراىيـ]{اأَلْبَصارُ 
إذ ال شمس ىناؾ وال قمر وال نجـو لذىابيا وتغيرىا عف حالتيا؛ لتكوير الشمس : (وتظمـ لو األقطار)

، وغير ذلؾ مف األىواؿ . وخسوؼ القمر، وانكدار النجـو
، وىي: (وتعطَّؿ فيو ُصُروـُ العشار) : الجماعة مف اإلبؿ، والعشار مف اإلبؿ: الصرـو جمع صـر

مف اإلبؿ  (2)التي أتى عمييا في الحمؿ عشرة أشير، وأراد وتعطمت الجماعات: جمع عشراء وىي
َذا اْلِعَشاُر ُعّطَمتْ }: العشار، كما قاؿ تعالى [. 4:التكوير]{َواِ 

، (3)ُبسرة وُبسر: ىوجمع صورة مثؿ: ال أدري ما الصور، وقيؿ: قاؿ الكمبي: (وينفخ في الصور)
، (5)ىو قرف ينفخ فيو إسرافيؿ: أف اهلل ينفخ في صور الموتى أرواحيـ فيقوموف، وقيؿ (4)يريد
. ميكائيؿ: وقيؿ

. تخرج مف الجسـ التي كانت فيو: (فتزىؽ كؿ ميجة)
ـُ كؿ ليجة) ـُ َعَمى َأْفَواِىِيـْ }: أي كؿ ذي ليجة، كما قاؿ تعالى: (وَتْبَك ، والميجة [65:يس]{اْلَيْوـَ َنْخِت

. فبلف فصيح الميجة: المساف، يقاؿ: ىي
. الجباؿ العالية المرتفعة(: الشـ الشوامخ (6)وتذؿ)
، وشدة فزعو: (والصـ الرواسخ) . الصخور الثابتة المستقرة مف ىوؿ ذلؾ اليـو
. الحجر األممس: الصمد: (فيصير صمدىا)
المضطرب الذي يجيء ويذىب وفيو : الذي ُيَرى بالنيار كأنو ماء، الرقرؽ: السراب(: (7)سرابًا رقرقاً )

. لمعاف
 __________

. كما قاؿ تعالى(: ب)في  (1)
. الجماعة(: ب)في  (2)
. 373مختار الصحاح ص (3)
. إلخ...ويؤيد ذلؾ أف اهلل (: ب)في  (4)
. 3/60النياية البف األثير  (5)



 

 

. وَتُزؿ(: ب)في  (6)
 .رقراقاً : في شرح النيج (7)

(4/1224 )

 

. مكانيا الذي تعيد فيو أىميا: (ومعيدىا)
َفَيَذُرَىا َقاعًا َصْفَصفًا ، اَل }: المستوي مف األرض، وىو كالصفصؼ، كما قاؿ تعالى: (قاعًا سممقاً )

[. 107-106:طو]{َتَرى ِفيَيا ِعَوجًا واََل َأْمتاً 
. لمف كاف مستحقًا لمعذاب مف اهلل تعالى: (فبل شفيع يشفع)
. عنيـ ذلؾ العقاب المستحؽ(: (1)وال حميـ يدفع)
َيْوـَ اَل َينَفُع الظَّاِلِميَف }: (2)فيخرجوف مف العذاب، كما قاؿ تعالى: (وال معذرة تنفع)

ـْ َفَيْعَتِذُروفَ }، [52:غافر]{َمْعِذَرُتُيـْ  [. 36:المرسبلت]{واََل ُيْؤَذُف َلُي
 
ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا الدنيا  (177)
. نصبو: منار الطريؽ، وقيامو: العمـ: (بعثو حيف ال عمـ قائـ)
. أي ظاىر، ومنو سطع الفجر إذا ظير نوره: (وال منارساطع)
. طريؽ ظاىرة لمف يسمكيا: (وال منيج واضح)
. مراقبتو في السر والعبلنية، وخوفو في كؿ األحواؿ: (أوصيكـ عباد اهلل بتقوى اهلل)
. التبعيد مف الشيء: أبعدّْكـ منيا، والتحذير: (وأحذّْركـ الدنيا)
. شخص مف المكاف إذا فارقو، وأراد أنيا دار مفارقة وزواؿ إلى غيرىا: (فإنيا دار ُشُخوص)
: تكدير، وتنغَّص نومو إذا تكدر، قاؿ: تنغيص: (َوَمحمَّة تنغيص)

ال َأَرى اْلَمْوَت َيْسِبُؽ اْلَموَت َشيٌء 
 

( 3)َنغََّص اْلموُت َذا اْلِغَنى واْلَفِقْيرا
 
. المستقر فييا: (ساكنيا)
. ظعف عف مكانو إذا كاف خارجًا عنو: خارج، مف قوليـ: (ظاعف)
. المقيـ فييا: (وقاطنيا)

 __________
. وال حميـ ينفع، وال معذرة تدفع: في شرح النيج (1)



 

 

. كما قاؿ اهلل تعالى(: ب)في  (2)
ىو لسوادة بف زيد : وأنشد األخفش لعدي بف زيد، وقيؿ: ، وقاؿ في نسبتو3/680لساف العرب  (3)

 .(شيئاً ): ، في المساف(شيء): بف عدي، وقولو

(4/1225 )

 

ما مفارؽ، مف قوليـ: (بائف) . باف عف موضعو إذا فارقو: إما ذا بينونة عنيا، وا 
تضطرب بيـ، وعنى بذلؾ تقمبيـ فييا مف حاؿ إلى حاؿ، فبينا ترى اإلنساف فييا غنيًا : (تميد بأىميا)

. قد صار فقيرًا، وعزيزًا حتى صار ذليبًل، إلى غير ذلؾ مف الحاالت والتنقبلت
. شبَّو اضطرابيـ وتبايف أحواليـ عمى الدنيا باضطراب السفينة الواقعة عمى الماء: (َمَيَداَف السفينة)
. تضربيا الريح الشديدة مف موضع إلى موضع(: العواصؼ (1)تصفقيا)
. معظميا وأعمقيا: (في لجج البحار)
. اليبلؾ: وعند ذلؾ أحواليـ منقسمة إلى مف غرؽ في الماء وىمؾ فيو، والوباؽ: (فمنيـ اَلغِرُؽ اَلوِبؽُ )
. المتخمص: (ومنيـ الناجي)
يميف  (2)ُمْكَتِنَفا الصمب مف عف: أشده وأصمبو، ومتنا الظير: متف الشيء: (عمى متوف األمواج)

. وشماؿ
. تسوقيا، وحفزه إذا دفعو مف خمفو(: الرياح (3)تحفزىا)
. ما انسحب عمى األرض منيا: ذيؿ الرياح: (بأذياليا)
(. 4)ما يروع اإلنساف ويخجمو: الضمير لمناجي، واألىواؿ جمع ىوؿ وىو: (وتحممو عمى أىواليا)
. أي ال نجاة لو بعد ذلؾ وال ُيْرَجى لو فرج: (فما غرؽ منيا فميس بمستدرؾ)
. سمـ مف أىواليا: (وما نجا منيا)

 __________
. تقصفيا: في شرح النيج (1)
(. ب)عف، سقط مف : قولو (2)
. تحفزه: في شرح النيج (3)
 .أي يحيره ويدىشو (4)

(4/1226 )

 



 

 

اليبلؾ َكاْلَمْضَرب مف الضرب، وىذا مف : أي فبلبد مف ىبلكو بغير ذلؾ، واْلَمْيَمؾُ : (فإلى َمْيَمؾٍ )
التشبيو المركب، شبو حاليـ في الدنيا، ونجاة مف ينجو منيـ باألعماؿ الصالحة، وىبلؾ مف ييمؾ 

أمورىـ، بحاؿ قـو ركبوا سفينة، وضربتيا الريح  (1)باألعماؿ السيئة، واختبلؼ أحواليـ فييا وتبايف
واشتدبيـ الموج، فمنيـ الغارؽ ومنيـ الناجي، فمف غرؽ منيـ فبل ُيْرَجى لو نجاة إلى البر، كما أف 

مف ىمؾ في النار فبل خبلص لو عنيا، ومف نجا منيـ فإنما ينجو عمى شدة وصعوبة، وأىواؿ 
عظيمة وأخطار يبلقييا في معاناة األمواج واضطرابيا، كما أف مف ينجو باألعماؿ فإنما ينجو عمى 

. مكابدة الشدائد ومقاساة العظائـ
َـّ، نجنا مف ىذه األخطار، وسّممنا مف ىذه األىواؿ يا أكـر مسئوؿ، وأعظـ مرجو . المَُّي

إيقاظ وتنبيو عف ىذه الغفمة، وتذكير بحاؿ العبودية وما ينبغي ليـ مف مبلحظة شأنيا، : (عباد اهلل)
. ومراقبة أحواليا

والبلـ، وعند النحاة  (2)وىو عبارة عف الوقت الذي أنت فيو، وقد وقع في أوؿ حالو، باأللؼ : (اآلف)
. يعرض في بنائو (3)أنو مبني عمى الفتح، والحؽ أنو معرب إال لعارض

. فاجتيدوا في تحصيؿ األعماؿ الصالحة: (فاعمموا)
. عف االعتقاؿ وما يعرض ليا مف التغير عند الموت: (واأللسف مطمقة)
. عف األمراض واألوعاؾ: (واألبداف صحيحة)

 __________
. وسائر(: ب)في  (1)
(. ب)باأللؼ، سقط مف : قولو (2)
 .ال لعارض(: ب)في  (3)

(4/1227 )

 

رمح لدف إذا كاف رخوًا يسيؿ عطفو، وأراد بذلؾ اإلشارة إلى زمف الشباب فإف : (واألعضاء َلْدنةٌ )
األعضاء فيو لينة رخوة يسيؿ عطفيا ومدَّىا وبسطيا، بخبلؼ الشيخوخة فإف ذلؾ متعذر فييا، وكما 

، (1)فبلف لو خمؽ لدٌف إذا كاف سمسًا سيبلً : توصؼ األعضاء بالمدونة، توصؼ الخبلئؽ أيضًا، يقاؿ
: قاؿ

َلدٌف إَذا ُلوِيْنُت َسَيٌؿ ِمْعَطِفي 
 

َأْلِوي إَذا ُخوِشْنُت َمْرُىوب اْلَشدى 
 



 

 

ما يريد: (والمنقمب فسيح) الزماف قبؿ حضور  (2)يريد إما المكاف وىي الدنيا قبؿ ضيؽ القبر، وا 
. الموت

االضطراب، ومنو تجاوؿ الفرساف إذا جاؿ بعضيـ عمى بعض، : التجاوؿ ىو: (والمجاؿ عريض)
نما وصفو بالعرض مبالغة في سعتو؛ ألف الغالب في العادة أف العرض  وأراد موضع التجاوؿ، وا 

أقؿ مف الطوؿ، فإذا كاف العرض فسيحًا فكيؼ حاؿ الطوؿ، وىذه الجمؿ االبتدائية واقعة في  (3)ىو
. موضع الحاؿ مف الضمير في اعمموا

اعمموا، وأراد قبؿ أف يغشاكـ األمر الذي يفوت عنكـ معو كؿ : متعمؽ بقولو: (قبؿ إرىاؽ الفوت)
. شيء، وأرىقو إذا أغشاه

. نزولو واتصالو بكـ: (وحموؿ الموت)
ليكف عندكـ حقًا ال مرية فيو، فكأف قد وقع، وما ىذا حالو فيو حؽ ال محالة : (فحققوا عميكـ نزولو)

. فيو، وافعموا الخيرات كميا
. بفعميا فإف ذلؾ متعذر(: قدومو (4)وال تنتظروا)
 
( 5[)ومف خطبة لو عميو السبلـ ](178)

 __________
. سبطاً (: ب)في  (1)
ما أف يريد(: ب)في  (2) . وا 
(. ب)ىو، سقط مف : قولو (3)
(. ىامش في ب)وال تستبطئوا : في نسخة (4)
 (.ب)ما بيف المعقوفيف زيادة في شرح النيج، ومف ىامش النسخة  (5)

(4/1228 )

 

الذيف سأليـ اهلل حفظ عمـو الشريعة، وطمب ذلؾ مف جيتيـ، كما قاؿ : (ولقد عمـ المستحفظوف)
[. 44:المائدة]{ِبَما اْسُتْحِفُظوا ِمْف ِكَتاِب المَّوِ }: تعالى

: فيو وجياف: (مف أصحاب محمد صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، أني لـ أرد عمى اهلل وال عمى رسولو)
أف يريد أني لـ َأَردَّ خبرًا مف جية اهلل تعالى وال مف جية رسولو، فيما أخبرني بو عف نفسو : أحدىما

. أو عف اهلل مف أمور الديف وأحواؿ القيامة، وغيرذلؾ مف األخبار
أف يكوف غرضو أني لـ أخالؼ شيئًا مما أمر اهلل بو ورسولو بؿ صدَّقت األخبار كميا، : وثانييما

. وامتثمت األوامر جميعيا



 

 

وقت مف األوقات، وال وقع ذلؾ في ساعة مف الساعات، وقط موضوعة ال  (1)في: (ساعة قط)
. ستغراؽ األوقات الماضية، تروى بفتح القاؼ وتشديد الطاء، وفتح القاؼ وتخفيؼ الطاء

. آسيت فبلنًا بمالي أي جعمتو أسوتي فيو(: بنفسي (2)ولقد واسيتو)
 __________

(. ب)في، سقط مف : قولو (1)
 (.ىامش في ب)آسيتو : في نسخة (2)

(4/1229 )

 

ـْ َعَمى }: نكص عمى عقبيو إذا تأخر، قاؿ تعالى: (في المواطف الت ي تنكص فييا األبطاؿ) َفُكنُت
ـْ َتنِكُصوفَ  ، وأراد المواضع الصعبة في الحرب، فمف ذلؾ نومو عمى فراش [66:المؤمنوف]{َأْعَقاِبُك

، ومف ذلؾ انيزاـ (1)رسوؿ اهلل حيف ىَـّ المشركوف بقتمو عند خروجو مف مكة، ومسيره إلى الغار
( 2)الناس يـو أحد، وأنو لـ يبؽ في المعركة سوى أمير المؤمنيف والعباس

 __________
، والروضة 227-225الخبر مشيور، وانظر المصابيح في السيرة ألبي العباس الحسني ص (1)

.  تحقيؽ عمر محمد عبد الخالؽ2/6، وسيرة ابف ىشاـ 36-33الندية لمبدر األمير ص
قاؿ المحب الطبري رحمو : 24قاؿ العبلمة محمد بف إسماعيؿ األمير في الروضة الندية ص (2)

لما قتؿ أصحاب األلوية يـو أحد أخذ عمي المواء، فقاؿ جبريمعميو : عف أبي رافع قاؿ: اهلل تعالى
إنو مني وأنا )): ، فقاؿ النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ((إف ىذه ليي المواساة يا رسوؿ اهلل)): السبلـ
وقاؿ الفقيو . أخرجو أحمد في المناقب(( وأنا منكما يا رسوؿ اهلل: ))، فقاؿ جبريؿ عميو السبلـ((منو

لما كاف يـو أحد نظر رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ إلى نفر : وروى أبو رافع قاؿ: حميد أيضاً 
فحمؿ وقتؿ ىاشـ بف أمية المخزومي وفرؽ جماعتيـ، ثـ  ((احمؿ عمييـ)): مف قريش فقاؿ لعمي

فحمؿ عمييـ وفرؽ جماعتيـ، وقتؿ فبلنًا  ((احمؿ عمييـ)): نظر إلى نفر آخر مف قريش، فقاؿ لعمي
فحمؿ عمييـ ففرؽ جماعتيـ،  ((احمؿ عمييـ)): الجمحي، ثـ نظر إلى نفر مف قريش فقاؿ لعمي

. انتيى..وقتؿ أحد بني عامر بف لؤي، فعند ذلؾ قاؿ جبريؿ عميو السبلـ ما قدمناه
 

وروى المحدثوف أيضًا أف المسمميف سمعوا ذلؾ اليـو : 10/182قاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج 
فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل  (ال سيؼ إال ذو الفقار، وال فتى إال عمي): صائحًا مف جية السماء ينادي

انتيى . ((أال تسمعوف، ىذا صوت جبريؿ)): عميو وآلو وسمـ لمف حضره



 

 

ىذا ومتابعة أخبار أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ يـو أحد يطوؿ، ومف أراد التوسع فميبحث عف 
 .ذلؾ في كتب الحديث والسير والمناقب

(4/1230 )

 

عمى ذلؾ، ومف ذلؾ ما  (1)عتابًا ليـ [165:آؿ عمراف]{ُقْؿ ُىَو ِمْف ِعْنِد َأْنُفِسُكـْ }: ، وليذا قاؿ تعالى
( 2)كاف منو في حنيف حيف انيـز المسمموف وقتؿ أمير المؤمنيف ذا الخمار صاحب راية المشركيف

 __________
(. ب)ليـ، سقط مف : قولو (1)
 في شرح 64-63قاؿ العبلمة محمد بف إسماعيؿ األمير رحمو اهلل في المصدر المذكور ص (2)

: قولو
وحنينًا سؿ بيا أبطاليا 

 
كـ بيا أردى مف الكفر كميا 

وبقي رسوؿ اهلل - أي يـو حنيف-فإنيا لما حصمت اليزيمة في المسمميف : قاؿ ما لفظو_… _ 
صمى اهلل عميو وآلو وسمـ في نفر قميؿ فييـ عمو العباس بف عبد المطمب، وابف عمو أبو سفياف بف 
الحارث، وأمير المؤمنينعميو السبلـ يقاتؿ بيف يدي رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ لـ ُيْعَرْؼ لو 

لما كاف يـو حنيف قاؿ : فرار في موطف قط، قاؿ في الجامع الكبير في مسند أنس بف مالؾ قاؿ
وكاف عمي بف أبي طالب يقاتؿ أشد القتاؿ  ((اآلف حمي الوطيس)): النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ

وقاؿ الفقيو العبلمة حميد المحمي رحمو اهلل تعالى _… _ .أخرجو العسكري في األمثاؿ. بيف يديو
شيدت ىوازف، وكنت امرًأ ندبًا : بإسناده إلى المنتجع بف قارظ النيدي أف أباه حدثو وكاف جاىميًا قاؿ

يسّودني قومي، ولقينا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، فرأيت في عسكره - أي نجيب وظريؼ-
وال برز إليو - أي دحرجو ودىده الشيء قمب بعضو عمى بعض-رجبًل ال يمقاه قرف إال دىدىو 

شجاع إال أرداه، يصمد لو ويبرز إليو، وبرز لو الجمموز بف قريع وكاف واهلل ما عممتو حوشي القمب 
عف أـ دماغو، - أي قطعو-شديد الضرب، فأىوى لو الرجؿ بسيفو فاختمى قحؼ رأسو - أي قويو-

َفُحْدُت عنو وجعمت أرشقو، وىو ال يقصد ركاكة وال يـؤ إال صناديد الرجاؿ، وال يدنو مف رجؿ إال 
قتمو، وكانت الدائرة لمحمد صمى اهلل عميو وآلو وسمـ عمينا، وأسممت بعد ذلؾ، فتعرفت الرجؿ، فإذا 

 (.75-4/74وانظر سيرة ابف ىشاـ ). ىو عمي بف أبي طالب عميو السبلـ

(4/1231 )



 

 

 

ـْ ِفي ُأْخَراُكـْ }: (1)، وليذا قاؿ ُسوُؿ َيْدُعوُك ، ومف ذلؾ ما كاف منو في فتح [153:آؿ عمراف]{َوالرَّ
خيبر حيف ُردَّ غيره وفتح اهلل عمى يديو بعد أف حزف رسوؿ اهلل حزنًا عظيمًا لما لـ يفتح عمى يد 

( 2)غيره
 __________

. وليذا قاؿ تعالى(: ب)في  (1)
بسنده عف أبي سعيد  (220) برقـ 134-133أخرج الفقيو ابف المغازلي في المناقب ص (2)

قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ حيث كاف أرسؿ عمر بف الخطاب إلى خيبر : الخدري قاؿ
فانيـز ىو ومف معو فرجعوا إلى رسوؿ الميصمى اهلل عميو وآلو وسمـ، فبات تمؾ الميمة وبو مف الغـ 

ألعطيفَّ الراية رجبًل يحب اهلل ورسولو، )): غير قميؿ، فمما أصبح خرج إلى الناس ومعو الراية فقاؿ
فعرض ليا جميع المياجريف واألنصار، فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل ( (ويحبو اهلل ورسولو غير فرار

يا رسوؿ اهلل، ىو أرمد، فأرسؿ إليو أبا ذر : حيث فقده، فقالوا ((أيف عمي؟)): عميو وآلو وسمـ
الميـ، أذىب عنو الرمد والحر )): وسمماف، فجاءه وىو يقاد ال يقدر عمى أف يفتح عينيو، ثـ قاؿ

، ثـ دفع الراية ((والبرد، وانصره عمى عدوه وافتح عميو، فإنو عبدؾ ويحبؾ ويحب رسولؾ غير فرار
. انتيى. إليو
وفي :  ما لفظو54-53وقاؿ العبلمة محمد بف إسماعيؿ األمير في الروضة الندية ص_… _ 

لما كاف يـو خيبر أخذ المواء أبو بكر فرجع ولـ : الجامع الكبير مف رواية بريدة عند ابف جرير قاؿ
يفتح لو، فمما كاف مف الغد أخذه عمر ولـ يفتح لو، وُقِتَؿ ابف مسممة ورجع الناس، فقاؿ رسوؿ 

ألعطيفَّ لوائي ىذا إلى رجؿ يحبُّ اهلل ورسولو، ويحبُّو اهلل ورسولو، )): الميصمى اهلل عميو وآلو وسمـ
فبتنا طيبة أنفسنا أف الفتح غدًا، فصمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو ( (لف يرجع حتى يفتح اهلل عميو

وسمـ الغداة ثـ دعا بالمواء، فقاـ قائمًا، فما منَّا مف رجؿ لو منزلة مف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو 
وسمـ إال وىو يرجو أف يكوف ذلؾ الرجؿ حتى تطاولت أنا ليا، ورفعت رأسي لمنزلة كانت لي منو، 

. انتيى. فدعا عمي بف أبي طالب وىو يشتكي عينيو فمسحيما، ثـ دفع إليو المواء ففتح لو
وأخرج الحافظ ابف عساكر في ترجمة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب عميو السبلـ مف تأريخ : قمت

ثـ إف النبي صمى اهلل عميو : قاؿ سممة: بسنده عف إياس بف سممة، قاؿ (237) برقـ1/192دمشؽ 
: قاؿ ((ألعطيفَّ الراية رجبًل يحّب اهلل ورسولو، ويحّبو اهلل ورسولو)): وآلو وسمـ أرسمني إلى عمي فقاؿ

فجئت بو أقوده أرمد، فبصؽ نبي اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ في عينيو ثـ أعطاه الراية، فخرج 
: مرحب يخطر بسيفو فقاؿ

قد عممت خيبر أني مرحب 
 



 

 

شاكي السبلح بطؿ مجرب 
 

إذا الحروب أقبمت تميب 
: فقاؿ عمي بف أبي طالب_… _ 

أنا الذي سمتني أمي حيدرة 
 

كميث غابات كريو المنظرة 
 

أوفييـ بالصاع كيؿ السندرة 
وأخرج اإلماـ أبو طالب _… _ .انتيى. ففمؽ رأس مرحب بالسيؼ، وكاف الفتح عمى يديو_… _ 

شؽ عمى النبي : بسنده عف جابر بف عبد اهلل، قاؿ (68) برقـ 110عميو السبلـ في أماليو ص
صمى اهلل عميو وآلو وسمـ وعمى أصحابو ما يمقوف مف أىؿ خيبر، فقاؿ نبي اهلل صمى اهلل عميو وآلو 

ال أدري بأييما بدأ،  ((ألبعثفَّ بالراية أو بالمواء مع رجؿ يحبو اهلل ورسولو، ويحب اهلل ورسولو)): وسمـ
نو يومئذ ألرمد فتفؿ في عينيو وأعطاه المواء أو الراية، قاؿ: قاؿ  ((سر)): فدعا عميًا عميو السبلـ وا 

فجعؿ المسمموف ال يدروف كيؼ : ففتح اهلل عميو، قبؿ أف يتتاـ آخرنا حتى ألجأىـ إلى قصر، قاؿ
فنزع عمي الباب فوضعو عمى عاتقو، ثـ أسنده ليـ وصعدوا عميو حتى مروا وفتحيا : يأتونيـ، قاؿ

وعمى العمـو _… _ .انتيى. ونظروا بعد ذلؾ إلى الباب فما حممو دوف أربعيف رجبلً : اهلل تعالى، قاؿ
عطاءه الراية وحديث الرسولصمى اهلل  فقضية فتح خيبر عمى يد أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ وا 
عميو وآلو وسمـ المذكور فيو مف أشير القضايا عند جميع الطوائؼ، وقد ورد ذلؾ بأسانيد عدة في 

مصادر جمة ومف طرؽ كثيرة، انظر مف ذلؾ ترجمة أمير المؤمنيف مف تأريخ دمشؽ البف 
، عف سمرة بف جندب، وأبي ىريرة، وسيؿ (290)إلى الرقـ (218) مف الرقـ274-1/174عساكر

بف سعد، وسممة بف األكوع، وبريدة األسممي، وابف عمر، وابف عباس، وعمراف بف حصيف، وأبي 
وانظر مناقب الفقيو . سعيد الخدري، وأبي ليمى األنصاري، وسعد بف أبي وقاص، وعمر بف الخطاب

بسنده عف بعض مف ذكر،  (224-213) تحت األرقاـ 136-129ابف المغازلي الشافعي ص
، وانظر مصادره الكثيرة في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 62-51والروضة الندية ص

 في خبر 1/107وقاؿ العبلمة الحجة مجد الديف المؤيدي في لوامع األنوار _… _ .6/547-548
وانظر فيو الخبر وتعدد طرقو ). وىو مف المتواترات التي أطبؽ عمى نقميا أرباب الروايات: الراية قاؿ

 (.112-105ورواياتو ومخرجيو ص

(4/1232 )



 

 

 

. ، ومف ذلؾ ما كاف منو في قتؿ عمرو بف عبد ود
يريد قتمو لعمرو، وغير ذلؾ مف المواساة  (1)((ضربة عمي تعدؿ عبادة الثقميف)): ثـ قاؿ رسوؿ اهلل

. في المضايؽ التي يصعب الخبلص منيا
. جبنًا وذالً : (وتتأخر فييا األقداـ)
. شجاعة وجرأة: (نجدة)
مني بيا عمى غيري ممف ليس حالو مثؿ حالي، ونجدة : (أكرمن ي اهلل بيا) جعميا كرامة لي وفضَّ

. منصوبًا عمى أنو مفعوؿ لو، وُيرَوى مرفوعًا أي ىذه نجدة (2)ُيرَوى
 __________

لقتاؿ عمي مع عمرو )):  الحديث بمفظ90أخرج الحاكـ الجشمي رحمو اهلل في تنبيو الغافميف ص (1)
رواه الحاكـ في : ، قاؿ المحقؽ في تخريجو((بف عبد ود أفضؿ مف أعماؿ أمتي إلى يـو القيامة

.  بسنده عف سفياف الثوري2/32المستدرؾ
بسنده عف بيز بف حكيـ، عف  (636) رقـ2/9وأخرجو الحاكـ الحسكاني في شواىد التنزيؿ: قمت

. أبيو، عف جده باختبلؼ يسير
وخبر قتؿ أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ لعمرو بف عبدود ىو في يـو الخندؽ، والخبر مشيور، 

: ، قاؿ البدر األمير في المصدر المذكور عند ذكر الخبر ما لفظو50-46انظر الروضة الندية ص
فكفى بيذه القصة شرفًا وفضبًل، فيي أجؿ مف أف توصؼ، وأعظـ مف أف تعظـ في ذلؾ اليـو الذي 

وقاؿ الحاكـ _… _ .انتيى. فعندىا ال فخر لمفاخر {بمغت القموب الحناجر}قاؿ اهلل تعالى فيو أنيا 
ثـ :  في تعداد مقامات أمير المؤمنيف في الجياد قاؿ ما لفظو90الجشمي في تنبيو الغافميف ص

وبمغت القموب الحناجر، وتظنوف باهلل }مقامو يـو الخندؽ عند اجتماع األحزاب يـو زاغت األبصار 
فقتؿ عمرو بف عبدود بعد أف برز وطمب { ما وعدنا اهلل ورسولو إال غرورا}: وقاؿ المنافقوف {الظنونا

. انتيى. البراز وكاع الناس وذلؾ مقاـ ال يعادلو مقاـ إلى يـو الديف وذلؾ لعمي أمير المؤمنيف
 .روي(: ب)في  (2)

(4/1233 )

 

. يعني وقت موتو: (ولقد قبض رسوؿ اهلل)
ف رأسو لعمى صدري) يريد أنو كاف ُمتَّكئًا لمرسوؿ عميو السبلـ عند موتو وقبض وىو عمى ىذه : (وا 

. الحالة



 

 

: فيو وجياف(: نفسو مف كفي (1)وسالت)
أحد، فإف الرسولعميو السبلـ لما جرح في وجيو  (2)أف يريد بالنفس الدـ، وقد كاف ذلؾ يـو: أحدىما

كؿ ما ليست لو نفس سائمة، فإنو ال )): جعؿ أمير المؤمنيف يزيؿ الدـ عف وجيو، وفي الحديث
(. 3()(ينجس الماء موتو فيو

 __________
. ولقد سالت نفسو في كفي: وقد سالت، وفي شرح النيج(: ب)في  (1)
. في يـو(: ب)في  (2)
، والرازي في مختار -خ-رواه الشريؼ عمي بف ناصر الحسيني في أعبلـ نيج الببلغة  (3)

 عف 1/402 باختبلؼ يسير في بعض لفظو، وروى المؤلؼ في كتابو االنتصار 672الصحاح ص
سمماف الفارسي رضي اهلل عنو عف الرسوؿ صمى اهلل عميو وآلو وسمـ أنو سئؿ عف إناء فيو طعاـ أو 

قاؿ . ((ىو الحبلؿ أكمو وشربو والوضوء منو)): شراب فيموت فيو ما ليس لو نفس سائمة؟ فقاؿ
إف كؿ طعاـ وشراب وقعت فيو دابة ليس ليا دـ فيو )): وفي رواية: المحققاف في تخريجو ما لفظو
. انتيى. حكاه في أصوؿ األحكاـ وجواىر األخبار( (الحبلؿ أكمو وشربو، ووضوءه

 عف شرح التجريد بسنده عف سمماف 1/187وروى اإلماـ القاسـ بف محمد في االعتصاـ : قمت
إف كؿ طعاـ وشراب وقعت فيو )): قاؿ لي رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: رضي اهلل عنو قاؿ

وىذا : قاؿ اإلماـ القاسـ عميو السبلـ( (ذبابة فماتت ليس ليا دـ، فيو الحبلؿ أكمو وشربو ووضوءه
 .انتيى. في أصوؿ األحكاـ وفي الشفاء

(4/1234 )

 

مف حرير الجنة عند  (1)أف يكوف غرضو أنو قبض روحو عميو السبلـ، وجعمت في سرقة: وثانييما
نزعيا، فيجوز أف يكوف ممؾ الموت وضعيا في كفو كرامة ألمير المؤمنيف وتشريفًا لحالو، ومثؿ ىذا 
غير ممتنع فإف اهلل تعالى قد أكرمو بأمور عظيمة، ولعؿ ىذا مف جممتيا، وىذا ىو المطابؽ لظاىر 

: كبلمو، وليذا قاؿ بعد ذلؾ
يريد أنو مسح وجيو بيا تبركًا بذلؾ، وىذا ىو المعموؿ عميو مف غير حاجة : (فأمررتيا عمى وجيي)

. إلى تعسؼ التأويبلت
. يريد توليتو: (ولقد وليت غسمو)
عمى غسمو وتجييزه باإلعطاء والمناولة لما يحتاجو في ذلؾ؛ ألنو لما قبض : (والمبلئكة أعواني)

ال يغسمو إال رجؿ مف أىؿ بيتو وال : رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ترددوا فيمف يغسمو فقيؿ
مو أمير المؤمنيف في قميصو لـ د مف ثيابو، فغسَّ (. 3)ينزعو (2)يجرَّ



 

 

 __________
القاموس (. )أي َسَرقة)السَّرُؽ محركة شقؽ الحرير األبيض، أو الحرير عامة، الواحدة بياء  (1)

(. 1153المحيط ص
. ولـ(: ب)في  (2)
وروى : قاؿ:  عف تمخيص ابف حجر ما لفظو2/156قاؿ اإلماـ القاسـ بف محمد في االعتصاـ  (3)

أوصى النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ): قاؿ عمي عميو السبلـ: البزار مف طريؽ يزيد بف ببلؿ قاؿ
وخبر غسؿ أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ : قمت_… _ .انتيى. الحديث (أف ال يغسمو أحد غيري

لمنبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ رواه المحدثوف، ومف ذلؾ ما أخرجو اإلماـ األعظـ زيد بف عمي 
لما أخذنا في غسؿ ): قاؿ"  عف أبيو عف جده عف عمي 128-127عمييما السبلـ في مجموعو ص

: قاؿ. ال تخمعوا القميص: رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ سمعت مناديًا ينادي مف جانب البيت
ف يد غيري لتردد  فغسمنا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ وعميو القميص، فمقد رأيتني أغسمو، وا 

ني ألعاف عمى تقميبو، ولقد أردت أف أكبَّو، فنوديت أال تكبَّو -2/155وانظر االعتصاـ. )(عميو، وا 
 (.10/185، وشرح النيج البف أبي الحديد156
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جمع : ارتفاع األصوات وكثرتيا، والغرض أىؿ الدار، واألفنية: الضجيج: (فضجت الدار واألفنية)
. جانب الدار: فناء وىو

. النزوؿ: األفاضؿ واألشراؼ، واليبوط: المؤل مف الناس ىـ: (مؤل ييبط)
يصعد إلى السماء، كؿ ذلؾ عناية بأمر الرسوؿ وقدـو روحو إلى السماء، ومواراة جثتو : (ومؤل يعرج)

، فميذا كاف الضجيج مف (1)في األرض، وفقده مف الدنيا، وارتفاع أخبار السماء، وزواؿ أحد األمنيف
. أجؿ ذلؾ

. الصوت الخفي: اليينمة: (وما فارقت سمعي ىينمة)
. مف جيتيـ(: (2)منيـ)
: (يصموف عميو)

سؤاؿ؛ ما الفرؽ بيف الصبلة مف جية اهلل تعالى ومف جية المبلئكة والثقميف، وما حكميا؟ 
وجوابو؛ ىو أف الصبلة مف اهلل تعالى عمى الرسوؿ إنما ىي الرحمة والمطؼ، ومف المبلئكة إنما ىي 
االستغفار، ومف الثقميف إنما ىو الدعاء، ويجمع ىذه األشياء كميا العناية بأمر الرسوؿ صموات اهلل 

عميو مف جية الكؿ، وعمى ىذا يكوف لفظ الصبلة مف األلفاظ المتشابية التي تدؿ عمى المعاني 
. المختمفة بجامع واحد، كالنور فإنو داؿ عمى نور العقؿ ونور الشمس، وىما مختمفاف



 

 

 __________
وزواؿ أحد األمنيف، إلى ما روي عف أمير المؤمنيف عمي عميو : يشير المؤلؼ عميو السبلـ بقولو (1)

كاف في األرض أماناف مف عذاب اهلل، وقد رفع أحدىما فدونكـ اآلخر، فتمسكوا بو، ): السبلـ أنو قاؿ
أما األماف الذي رفع فيو رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، وأما األماف الباقي فاالستغفار، قاؿ 

رواه في كتاب  ({وما كاف اهلل ليعذبيـ وأنت فييـ وما كاف اهلل معذبيـ وىـ يستغفروف}: اهلل تعالى
. نيج الببلغة

 (.أ)منيـ، سقط مف : قولو (2)
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وأما حكـ الصبلة عمى الرسوؿ فميس يخمو الحاؿ، إما أف تكوف في الصبلة أوفي غيرىا، فإف كاف 
، وذىب (1)أنيا واجبة وال تكوف مجزية مف دونيا، وىو رأي الشافعي" في الصبلة فالذي عميو أئمتنا 

أبو حنيفة إلى أنيا غير واجبة فييا، وأما في غير الصبلة فمنيـ مف أوجبيا في العمر مرة، ومنيـ 
ف تكرر مرات  مف أوجبيا في كؿ مجمس مرة إذا تكرر ذكره، ومنيـ مف أوجبيا عند جري ذكره وا 

ذا (2)تعس وانتكس)): كثيرة في المجمس الواحد، وىو ظاىر ما تقضي بو األخبار، وفي الحديث ، وا 
مف ُذِكْرُت عنده فمـ يصؿّْ : ))، وفي حديث آخر((اشتاؾ فبل انتقش مف ُذِكْرُت عنده فمـ يصؿّْ عميَّ 

( 3()(عميَّ فدخؿ النار فأ بعده اهلل
 __________

 [ ى204ػ150]ىو محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع الياشمي، القرشي، المطمبي  (1)
أحد أئمة اإلسبلـ والفقياء األعبلـ، إليو تنسب الشافعية كافة، ولد في غزة، وحمؿ منيا إلى مكة وىو 

ى وقبره معروؼ 204 وتوفي بيا سنة، ى199ابف سنتيف، وزار بغداد مرتيف، وقصد مصر سنة
كتاب األـ في الفقو، والمسند في : بالقاىرة، وأثره في الفكر اإلسبلمي كبير، ولو تصانيؼ منيا

(. 369انظر معجـ رجاؿ االعتبار ص). الحديث، وغيرىما
. وابتئس(: ب)في  (2)
لو شاىد أخرجو اإلماـ أبو طالب في أماليو بسنده عف جعفر بف محمد، عف أبيو، عف جدىعميو  (3)

مف ذكرت عنده فمـ يصؿّْ عميَّ خطئ طريؽ )): قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: السبلـ قاؿ
وىو في أمالي اإلماـ أحمد بف عيسى بف زيد بمفظ أبي طالب، والحديث بمفظ المؤلؼ رواه (. (الجنة

، ورواه مف حديث 6/144 وابف أبي الحديد في شرح النيج 3/567العبلمة الزمخشري في الكشاؼ
 وعزاه 77-76عف عمي عميو السبلـ العبلمة المجتيد عمي بف محمد العجري في رضاء الرحمف ص



 

 

إلى كتاب الذكر لئلماـ محمد بف منصور المرادي رحمو اهلل، وانظر موسوعة أطراؼ الحديث النبوي 
 .8/270الشريؼ 
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 .
. ((المحد لنا، والشؽ لغيرنا)): لحده، وفي الحديث: (حتى واريناه في ضريحو)
. وأخص في األمور كميا (2)أولى بو(: (1)فمف ذا أحؽ بو من ي)
في حاؿ حياتو بالنصرة والتأييد والمعونة واإلخاء والمودة، وفي حاؿ موتو بالخبلفة في : (!حيًا وميتاً )

. بو: أمتو والوصية في قضاء ديونو، وحيًا وميتًا انتصابيما عمى الحاؿ مف الضمير في قولو
: فيو روايتاف: (فانفذوا عمى بصائركـ)

. نقدت الدراىـ إذا أخرجت زيوفيا: بالقاؼ، مف قوليـ: أحدىما
نفذ أمر فبلف إذا كاف ماضيًا، وأراد : قوليـ (3)بالفاء والذاؿ بنقطة مف أعبلىا، مف: وثانييما

. أعرضوىا عميَّ ألنقدىا وأخرج رديئيا أو ألمضييا أو أردىا
. في الصبر واإلببلء، والنصيحة واأللفة: (ولتصدؽ نياتكـ في جياد عدوكـ)
د باإلليية: (فوالذي ال إلو إال ىو) . أي المتفرّْ
. أوسط الطريؽ: الجادة ىي: (إني لعمى جادة الحؽ)
نيـ) . يعني معاوية وأىؿ الشاـ وأىؿ الجمؿ، وغيرىـ ممف خالفو: (وا 
. مكاف الزلؿ: (لعمى مزلة الباطؿ)
. مف ىذه المواعظ الواضحة: (أقوؿ ما تسمعوف)
. مف جميع الذنوب و المعاصي: (وأستغفر اهلل لي ولكـ)
 
ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا اإلسبلـ  (179)
الموضع : رفع الصوت، والفبلة ىي: العجيج ىو: (ال حمد هلل الذي يعمـ عجيج الوحوش في الفموات)

حمار وحش، وحمار : عبارة عف جميع حيواف البر، يقاؿ (4)جمع وحش، وىو: القفر، والوحوش
. وحشي

. في األمكنة الخالية التي ال يشعر بيا أحد: (ومعاصي العباد في الخموات)
الحوت، وبحر غامر إذا كاف كبيرًا : جمع نوف وىو: النيناف: (واختبلؼ النيناف في البحارالغامرات)

. واسعاً 
 __________



 

 

. فمف ذا أحؽ مني بو(: ب)في  (1)
(. ب)بو، سقط مف : قولو (2)
(. ب)مف، زيادة في  (3)
 .وىي(: ب)في  (4)
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واصطكاؾ الماء بعضو ببعض، بتحريؾ الرياح الشديدة، (: العاصفات (1)وتبل طـ الماء باألمواج)
. عبارة عف حركة البحر وزفيره: والموج

. مختاره مف بيف الخبلئؽ كميا: (وأشيد أف محمدًا نجيب اهلل)
. المتوسط بالصبلح بيف اهلل وخمقو: (وسفير وحيو)
. المبّشر بالرحمة مف جية اهلل تعالى: (ورسوؿ رحمتو)
اتَُّقوا }: أوجدكـ مف غير شيء، كما قاؿ تعالى: (أما بعد، فإني أوصيكـ بتقوى اهلل الذي ابتدأ خمقكـ)

ـْ ِمْف َنْفٍس َواِحَدةٍ  ـُ الَِّذي َخَمَقُك [. 1:النساء]{َربَُّك
ليو معادكـ) ـْ ِإفَّ َزْلَزَلَة السَّاَعِة َشْيٌء }: مرجعكـ، كما أشار إليو تعالى بقولو(: (2)وا  اتَُّقوا َربَُّك

[. 1:الحج]{َعِظيـٌ 
. فراغ ما تطمبونو، وترجوف حصولو مف جيتو: (وبو نجاح َطَمِبتُكـِ )
ليو منتيى رغبتكـ) . أي وىو الغاية فيما يرغب إليو مما عنده مف الفضائؿ: (وا 
ظرؼ مكاف، أي وعنده مقاصد الطرؽ إلى النجاة ونجاحيا، : النحو ىا ىنا: (ونحوه قصد سبيمكـ)

. باليداية إلييا والمطؼ فييا
ليو مراقي) جمع مرقاة وىي الدرجة، أي ال ُيْرَتَقى في الفزع مف النوائب : المراقي(: مفزعكـ (3)وا 

. والعظائـ إال إليو
. والصدأ الذي يمحقيا بكثرة الذنوب، وارتكاب الخطايا (4)مف الَوَحر: (فإف تقوى اهلل دواء داء قموبكـ)
. أي وىو بمنزلة البصر لعمى األفئدة: (وبصر عمى أفئدتكـ)

 __________
(. ب)بالرياح العاصفات، وكذا في نسخة، ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
. إليو يكوف معادكـ: في شرح النيج (2)
(. ب)مرامي، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (3)
 .الوسخ: الغؿ، والصدأ: الوحر (4)
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أراد أف األجساـ إذا عرض ليا المرض فبل شفاء ليا عف األجراـ (: (1)وشفاء مرض أجسامكـ)
. المؤلمة ليا إال بالتقوى

فإف الصدور إذا فسدت بالقسوة، فصبلحيا إنما يكوف في تقوى اهلل تعالى : (وصبلح فساد صدوركـ)
. وخوفو

أي أف النفوس إذا كانت متدنسة بما يمحقيا مف الخطايا فطيورىا يكوف : (وطيور دنس أنفسكـ)
. بتقوى اهلل

. فساد البصر، وأراد أف بالتقوى يزوؿ العشا ويذىب عمى األعيف: العشا(: أبصاركـ (2)وجبلء عشا)
. فبلف واسع الجأش، وأراد أنيا أمٌف مف فزع القموب: القمب، يقاؿ: الجأش: (وأمف فزع جأشكـ)
مف ظمـ الكفر والشَبو، وغير ذلؾ مما ُيَعبَّر عنو بالسواد، واإلخبار عف اهلل : (وضياء سواد ظممتكـ)

ما عمى جية المبالغة  تعالى بكونو قصد السبيؿ ونجاح الطَِّمبة، إما عمى حذؼ المضاؼ أي ذو، وا 
وىو األخمؽ بالببلغة، وأرؽ في المسموع، وىكذا  [177:البقرة]{َوَلِكفَّ اْلِبرَّ َمْف آَمَف ِبالمَّوِ }: عمى طريقة

وصؼ التقوى بأنو بصر العمى، وشفاء المرض، وجبلء األبصار عمى جية المبالغة أيضًا، كأنو 
. جعميا نفس ذلؾ الشيء لحصولو عندىا بكؿ حاؿ

فوقو، وأراد أنيا : مايمي الجسـ، والدثار: الشعارمف الثياب(: شعارًا دوف دثاركـ (3)فاجعموا تقوى اهلل)
. تكوف مباشرة لكـ في األحواؿ كميا خاصة بكـ

الذي يداخؿ الرجؿ ويبلبسو في جميع أموره، والدخيؿ : الدخيؿ والدخمؿ ىو: (ودخيبًل دوف شعاركـ)
. ما كاف دوف الشعار المبلصؽ لمجسـ: مف الثياب

 __________
(. ب)أجسادكـ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
. غشاء: في شرح النيج (2)
 (.ب)فاجعموا طاعة اهلل، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (3)
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أي وأمرًا لطيفًا يدخؿ تحت أضبلعكـ، بالغ فييا حتى جعميا شعارًا ثـ : (ولطيفًا بيف أضبلعكـ)
. دخيبًل، ثـ بالغ في ذلؾ حتى جعميا داخمة بيف الضموع في باطف الجسد

لمجند والعسكر يتصرؼ فييـ  (1)أي يريد مالكة ألموركـ، كما أف األمير ممؾ: (وأميرًا فوؽ أموركـ)



 

 

(. 2)كيؼ شاء
وقت ورود الماء : مكاف الماء، والورد: تشربوف منو عند عطشكـ، والمنيؿ(: (3)ومنيبًل لحيف ُوْرِدكـ)

. ىذا ُوردؾ أي يـو َوردؾ: ألىمو، يقاؿ
. وذريعة إلى إدراؾ ما تطمبونو مف ذلؾ: (وشفيعًا ِلَدْرِؾ َطِمَبِتُكـ)
. ما يستر اإلنساف مف ثوب ودرع وغيره، وقت خوفكـ مف كؿ ما تخافونو: الُجنَّة (وُجنَّة ليـو فزعكـ)
. تضيء لكـ القبور لمكانيا: (ومصابيح لبطوف قبوركـ)
. تسكنوف فيو، وتطمئف إليو نفوسكـ: (وسكناً )
. في القبور ونزوليا: (لطوؿ وحشتكـ)
مواضع : ضيؽ الخاطر وتعبو، والمواطف: المتنفس، والكرب: النفس(: مواطنكـ (4)ونفسًا لكروب)

. الحرب
: ما ُيبلذ بو مف جبؿ وغيره، والمتالؼ ىي: الحرز: (فإف طاعة اهلل حرز مف متالؼ مكتنفة)

االشتماؿ، وأراد أنيا ُمَسمَّْمٌة لصاحبيا مف شرور كثيرة شاممة مف خمفو : (5)الميالؾ، واالكتناؼ ىو
. وقدامو، وعف يمينو وشمالو

. يتوقع حصوليا، ويظف وقوعيا: (ومخاوؼ متوقعة)
حرُّ النار والشمس والعطش، تمثيمو لمتقوى باألوار : اأُلوار بالضـ ىو(: (6)وُأوار نيراف موقدة)

: ألمريف
ما مف إضاءتيا ونورىا،  بطاليا كإبطاؿ ليب النار وحرىا لؤلشياء، وا  إما إلحراقيا لمشبيات، وا 

. كإضاءة النيراف وليبيا
. في جميع أموره: (فمف أخذ بالتقوى)

 __________
. مالؾ(: ب)في  (1)
. يشاء(: ب)في  (2)
. ورودكـ: في شرح النيج (3)
. لكرب: في شرح النيج (4)
(. ب)ىو، سقط مف : قولو (5)
 (.ىامش في ب)متوقدة : في نسخة (6)
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. زالت وذىبت: (عزبت عنو الشدائد)
. قربيا إليو قبميا: (بعد دنوىا)
نما كانت األمور مرة مف غير تقوى؛ ألدائيا إلى المرارة في : (واحمولت لو األمور بعد مرارتيا) وا 

. اآلخرة
شبَّو كثرة الشَُّبو ومواقعة المعاصي باألمواج العظيمة إذا (: األمواج بعد تراكميا (1)وانفرجت لو)

. تراكمت، فإذا حصمت التقوى زالت ىذه األمور كميا
. أي وصارت األمور الصعبة سيمة يسيؿ فعميا، ويقرب أخذىا عمى سيولة: (وأسيمت لو الصعاب)
. تصعبيا، وىو بالضاد المنقوطة(: (2)بعد إنضائيا)
. ىطمت السماء إذا داـ مطرىا، وأراد الكرامة مف اهلل تعالى ومف خمقو: (وىطمت عميو الكرامة)
. ذىاب المطر: القحط: (بعد قحوطيا)
. فبلف َحْدٌب عمى أقاربو إذا كاف مشفقًا عمييـ كثير الرحمة ليـ: مف قوليـ: (وتحدَّبت عميو الرحمة)
. شرودىا عنيـ وزواليا: (بعد نفورىا)
. مف كؿ جانب بالخيرات(: النعـ (3)وتفجرت عميو)
. نضب الماء إذا زاؿ عف البئر وذىب: (بعد نضوبيا)
َأُثؿ الرجؿ بالثاء بثبلث مف أعبلىا، إذا كثر مالو، وكثرت عنده الثُّّمة (: عميو الكرامة (4)وثمت)

. الضأف الكثيرة: وىي
: قميؿ المطر، قاؿ: الرذاذ ىو: (بعد إرذاذىا)

يـو رذاذ عميو الدجف مغيـو 
 
(. 5)وغاية النفع الوصوؿ إلى الجنة، والعمؿ ليا: (فاتقوا اهلل الذي نفعكـ بموعظتو)
. عمى ألسنة أنبيائو، وخاصة أوليائو(: (6)ووعظكـ برسالتو)
ما بما أعطى مف ىذه النعـ الجزيمة في الدنيا: (وامتف عميكـ بنعمتو) . إما باليداية إلى الديف، وا 

 __________
. عنو: وفي شرح النيج( ب)في  (1)
.. إنصابيا، أي إتعابيا: في شرح النيج (2)
. عمييـ(: أ)في  (3)
. ووبمت: وأثمت، في شرح النيج(: ب)في  (4)
. بيا(: ب)في  (5)
 (.ىامش في ب)برساالتو، : في نسخة (6)
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والعظائـ، ويجوز أف  (2)فبلف يعد نفسو لمحروب: مف العدد، كقوليـ(: أنفسكـ لطاعتو (1)فعدوا)
فبلف قد أعدَّ لمحرب عدتو أي ىيَّأ لو ما يحتاج إليو فيو، : يكوف مف اإلعداد وىو التييئة، مف قوليـ

. وأراد ىيئوىا لمطاعة هلل تعالى [133:آؿ عمراف]{ُأِعدَّْت ِلْمُمتَِّقيفَ }: ومنو قولو تعالى
خرجت إلى غريمي مف : اعطوه ما يستحؽ منيا، أخذًا مف قوليـ: (واخرجوا إليو مف حؽ طاعتو)

. َدْيِنو إذا أعطيتو إياه
الذي ىو الديف واإليماف، وىي أمور واحدة عبارة عف القوؿ والعمؿ (: (3)ثـ إف ىذا اإلسبلـ ديف اهلل)

. واالعتقاد
: أي ىو حقو الذي أخذ عمى عباده فعمو، والقياـ بأمره، كما قاؿ تعالى: (الذي اصطفاه اهلل لنفسو)
ـْ َوَأْسِمُموا َلوُ } [ 136:النساء]{َياَأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا آِمُنوا ِبالمَّوِ }: ، وقولو تعالى[54:الزمر]{َوَأِنيُبوا ِإَلى َربُّْك

. وغير ذلؾ مف اآليات الدالة عمىذلؾ 
َواْصَطَنْعُتَؾ }: أي جعمو بمرأى منو ومراقبة في كؿ أحوالو، كما قاؿ تعالى: (واصطنعو عمى عينو)

. أي مف أجؿ نفسي [41:طو]{ِلَنْفِسي
: إما آثره بو، وخيرة خمقو يعني الرسولعميو السبلـ، والخيرة بسكوف الياء ىو(: خيرة خمقو (4)وأصفاه)

ـْ ِباْلَبِنيفَ }: المختار، كما قاؿ تعالى ـْ َربُُّك ما أخمصو مف  [40:اإلسراء]{َأَفَأْصَفاُك يريد آثركـ بيـ، وا 
. الشوائب لو بأف جعمو صافيًا ال كدر فيو

. أشادىا وقوَّاىا ومكنيا وأعبلىا(: (5)وأقاـ دعائمو)
 __________

. فعبدوا أنفسكـ لعبادتو: في شرح النيج (1)
. لمحرب(: ب)في  (2)
. ديف اهلل، زيادة مف النيج (3)
. واصطفاه(: ب)في  (4)
 (.ب)وأقاـ دعائمو عمى محبتو، وكذا في نسخة، ذكره في ىامش : في شرح النيج (5)
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صارت ذليمة ال يمتفت إلييا كالييودية، والنصرانية، وسائر الممؿ بعزّْه، وتعمؽ (: (1)أذؿ األدياف بعزّْه)
: الباء عمى وجييف

فبأف يكوف عزه آلة في ذليا، وذلؾ ألنيا صارت منسوخة أحكاميا بو، واإلسبلـ ثابت : أما أوالً 



 

 

. نسخيابو: األحكاـ فذليا
أعطيتؾ بالمعروؼ : فبأف يكوف عمى جية التعميؿ، أي أنو أذليا مف أجؿ عزه، كما تقوؿ: وأما ثانياً 

. واإلحساف أي مف أجؿ المعروؼ واإلحساف إليؾ
شادة منزلتو: (ووضع الممؿ برفعو) . أي ال وجو في وضعيا إال رفعة لو وا 
صغَّرىـ وأقؿ أعدادىـ تكريمًا لو وتشريفًا بحالو، وىذا ظاىر فإف االستخفاؼ : (وأىاف أعداءه بكرامتو)

. بعدوؾ واإلىانة لو ىو رفع مف منزلتؾ وغيرة عميؾ ال محالة
أىاف بالخذالف وترؾ النصر المعاديف لو والمشاقيف ألمره بما جعؿ لو مف : (وخذؿ محاديو بنصره)

. النصر والتأييد، وقوة األمر والمكانة
مف الييودية والنصرانية، أو مف عبادة األوثاف واألصناـ وسائر الممؿ (: (2)وىدـ أركاف الضبللة)

. الكفرية
. بقوة جانبو، وظيور حالو: (بركنو)
أروى أىؿ العطش، وىو استعارة ىا ىنا في إنقاذ أىؿ الضبلؿ عف ضبلليـ : (وسقى مف عطش)
. بو
والسقاء منو ذكر عمى عقبو الحياض؛ لمناسبتيا ]لما استعار ذكر العطش : (مف حياضو)

. ، وىذا مف أنواع الببلغة يسمى توشيح االستعارة(3)[لمعطش
. مؤلىا: (وأتأؽ الحياض)
الجماعة : المستقي، وأراد مف أجؿ الجماعات المواتح لو، وىو جمع لماتحة، وىي: الماتح: (بمواتحو)

. والفرقة
. خروج مف نوع مف الثناء إلى نوع آخر مخالؼ لما ذكره أوالً : (ثـ جعمو)

 __________
. بعزتو: في شرح النيج (1)
(. ىامش في ب)الضبلؿ : في نسخة (2)
 (.ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (3)
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ـَ }: فصـ الشيء إذا كسره مف غير أف يبيف، قاؿ اهلل تعالى: (ال انفصاـ لعروتو) اَل انِفَصا
: ، قاؿ ذو الرمة يصؼ غزاالً [256:البقرة]{َلَيا

ٍة َنَبُو  كأنَُّو ُدْمُمٌج ِمف ِفضَّ
 



 

 

( 1)ِفْي َمْمَعٍب ِمْف َجَواِري اْلحيّْ َمْفُصوـُ 
 
. خبلصو: فككت الشيء إذا خمصتو، ومنو فؾُّ الرىف، وىو: (وال فؾ لحمقتو)
. األصؿ: األس واألساس ىو: (وال انيداـ ألساسو)
. عف القرار والثبوت والدواـ: (وال زواؿ لدعائمو)
. عف أصميا وثباتيا في منبتيا: (وال انقبلع لشجرتو)
. بالنسخ والتغيير، كما عرض لغيره مف األدياف: (وال انقطاع لمدتو)
. أي ال اندراس ألحكامو ومعالمو: (وال َعَفاَء لشرائعو)
َعَطاًء َغْيَر }: القطع، قاؿ اهلل تعالى: قطع أل غصانو العالية المنيفة، واْلَجذُّ : (وال َجذَّ لفروعو)

[. 108:ىود]{َمْجُذوذٍ 
[. 124:طو]{َفِإفَّ َلُو َمِعيَشًة َضنكاً }: الضيؽ، قاؿ اهلل تعالى: الضنؾ: (وال ضنؾ لطرقو)
المكاف الرخو الذي تغيب فيو األقداـ، فإف المشي فيو يكوف شاقًا، وأراد : الوعث: (وال وعوثة لسيولتو)

. المشقة، ومنو وعوثة السفر أي مشقتو: أنو ال يكوف صعبًا عمى مف سمؾ طريقو، والوعث
البياض، وأراد أنو ال سواد لبياضو، وىو مجاز في ظيور حجتو وبياف : الوضح: (وال سواد لوضحو)

. أمره
ـ: (وال عوج النتصابو) . فيحتاج إلى مقوّْ

 __________
شبو الغزاؿ وىو نائـ بدممج فضة قد طرح ونسي، وكؿ : ، وقاؿ في شرحو2/1103لساف العرب  (1)

نما جعمو مفصومًا لتثنيو وانحنائو : إلى أف قاؿ. شيء سقط مف إنساف فنسيو ولـ ييتد لو فيو نبو وا 
 .إذا ناـ
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، حتى يبدو بعض (1)التواء في عسيب الذََّنبِ : العصؿ بالصاد الميممة: (وال عصؿ في عوده)
. باطنو، وروايتو بالضاد بنقطة مف أعبلىا تصحيؼ ال وجو لو

المشقة والتعب، وغرضو أنو ال مشقة عمى : الطريؽ في الجبؿ، والوعث: الفج(: (2)وال وعث لفجو)
. مف تمبَّس بو

جمع مصبح، وغرضو أف أنواره مضيئة ال يتعرض ليا : المصابح(: (3)وال انطفاء لمصابحو)
ُـّ ُنوِرهِ }: الذىاب واالنطفاء ـْ َوالمَُّو ُمِت [. 8:الصؼ]{ُيِريُدوَف ِلُيْطِفُئوا ُنوَر المَِّو ِبَأْفَواِىِي

. إنما أطمؽ عميو لفظ الحبلوة؛ لكونو مؤديًا إلى ذوقيا وىو الجنة: (وال مرارة لحبلوتو)



 

 

. أقاميا اهلل تعالى، وقوَّى أركانيا: (فيو دعائـ)
. في األرض (4)ساخ الماء في األرض إذا ذىب فييا، وأراد أذىب: (أساخ في الحؽ)
سنخ ىذا العود قوي إذا كاف : األصؿ، يقاؿ: السنخ بالسيف بثبلث مف أسفميا ونوف ىو: (أسناخيا)

. أصمو متمكنًا في األرض
ر أصوليا: (وثبَّت ليا آساسيا) . قرَّ
. عيف الماء: جمع ينبوع، وىو: (وينابيع)
. َكُثَر ماؤىا وَعُظـَ : (غزرت عيونيا)
. جمع مصباح: (ومصابيح)
. فبل تطفئ ليبو، وال تخبو أنواره: (ُشبَّْت نيرانيا)
أعبلـ لمطريؽ ييتدي بيا القاصد ليا مف أىؿ السفر؛ ألف الضبلؿ : (ومنارات اقتدى بيا ُسفَّارىا)

. كثيرًا ما يعرض في الطريؽ ألىؿ األسفار
طرقيا المستوية التي ال اعوجاج فييا، : (وأعبلـ قصد بيا فجاجيا)
. فبليحتاجوف معيا إلى شيء سواىا: (ومناىؿ َروَي بيا ورَّادىا)

 __________
(. 2/600المعجـ الوسيط . )عظمو أو منبت الشعر منو: عسيب الذََّنب (1)
. بفجو(: ب)في  (2)
(. ب)لمصابيحو، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (3)
 .وأراد إذا ذىب(: ب)في  (4)
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(. 2)غاية المطموب مف رضاه فبل غاية بعده(: منتيى رضوانو (1)جعؿ اهلل فيو)
. أعبلىا: (وذروة دعائمو)
. أفضمو وأعبله، تشبيو لو بسناـ الناقة: السناـ مف كؿ شيء: (وسناـ طاعتو)
. أشدىا وأصمبيا: (فيو عند اهلل وثيؽ األركاف)
. مبانيو عالية، وقواعده مرتفعة: (رفيع البنياف)
ما عزيز الوالية ال يضاـ أىمو: (عزيز السمطاف) . إما عزيز الحجة والبرىاف ال يردُّىا راد، وا 
. أدلتو واضحة: (منير البرىاف)
. أنواره مضيئة ، ال يمحقيا قترة وال غبار: (مضيء النيراف)
. اإلضاءة: مف اإلشراؽ وىو: (مشرؽ المنار)



 

 

: فيو روايتاف: (معوز المثار)
زالتو عف مكانو: أحدىما . بالعيف الميممة والزاي أي ال يقدر أحد عمى تحريكو وا 
مكاف اإلثارة، وأراد أف : مغور بالغيف المنقوطة والراء، وغور كؿ شيء قعره، والمثار: وثانييما

. األمكنة التي يستثار منيا دقائقة وأسراره بعيدة؛ الشتمالو عمى األسرار، والرموز الدينية
فوه) . عظّْموا قدره وارفعوه: (فشرّْ
. وكونوا تبعًا لو في جميع أموركـ وأحوالكـ: (واتبعوه)
. مف التزاـ أحكامو، والوفاء بيا: (وأدُّوا إليو حقو)
. في األمكنة التي رفعو اهلل بيا، وأعبل حكمو وشرَّؼ اسمو: (وضعوه مواضعو)

أنو فيما ذكره ىا ىنا مف الحث عمى تقوى اهلل تعالى، وشرؼ حاؿ اإلسبلـ واإليماف، قد بالغ : واعمـ
في ذلؾ غاية المبالغة، وذكر ذلؾ عمى أنحاء متفرقة، وفنوف متفاوتة مف ذكر المدائح واألوصاؼ 

ذكر المدائح، إذ خرج إلى أسموب آخر، دااًل بذلؾ عمى  (3)فييما جميعًا، فبيناه يتكمـ في أسموب مف
. كثرة مدائحيما، وبرىانًا قاطعًا عمى تبحره في فنوف الكبلـ وأساليب الببلغة

 __________
. فييا(: ب)في  (1)
. بعد(: ب)في  (2)
 (.ب)مف، سقط مف : قولو (3)
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بطاؿ الشرؾ باهلل، وبما أودعو (: بالحؽ (1) [صمى اهلل عميو وآلو]ثـ إف اهلل بعث محمدًا ) بالتوحيد وا 
. مف ىذه األحكاـ المنيرة، والشرائع الحسنة

. َقُرَب زواليا، وأشرؼ نفادىا: (حيف دنا مف الدنيا االنقطاع)
. َقُرَب طموعيا، وآف وقوعيا: (وأقبؿ مف اآلخرة االطبلع)
. ضياؤىا ونورىا: (وأظممت بيجتيا)
. بعد أف كانت مشرقة منيرة: (بعد إشراؽ)
: فيو وجياف: (وقامت بأىميا عمى ساؽ)

[. 42:القمـ]{َيْوـَ ُيْكَشُؼ َعْف َساؽٍ }: أف يريد بذلؾ الشدة، كما قاؿ تعالى: أحدىما
. قاـ عمى ساؽ: أف يكوف غرضو استعدادىـ لمزواؿ عنيا؛ ألف مف استعدَّ لممسير، يقاؿ فيو: وثانييما

. المستقر: الضمير لآلخرة، والمياد: (وخشف منيا مياد)
إذا  (2)مصدر مف قاده يقوده قيادًا وَقْوداً : اإلسراع والعجمة، والِقياد: األزوؼ ىو: (َوَأِزَؼ منيا ِقياد)



 

 

(. 3)فبلف حسف الِقياد إذا كاف ليّْف العريكة: جذبو بزمامو، ومنو قوليـ
: في تعمؽ الظرؼ وجياف: (في انقطاع مف مدتيا)

. حيف دنا مف الدنيا االنقطاع: فبأف يكوف متعمقًا بدنا في قولو: أما أوالً 
. فبأف يكوف متعمقًا بقامت، أي وقامت عمى الشدة في انقطاع عمرىا ومدتيا: وأما ثانياً 

. أعبلميا وأماراتيا الصادقة الدالة عمى وقوعيا: (واقتراب مف أشراطيا)
ـ مف أىميا) . بالموت والقتؿ: (وَتَصرُّ
. انكسار، مف فصمو إذا كسره، وأراد تغيُّر مف حاليا: (وانفصاـ مف حمقتيا)
. انتشر األمر إذا تفرَّؽ وتشتت: (وانتشار مف سببيا)
. دروس واضمحبلؿ مف آثارىا: (وعفاء مف أعبلميا)

 __________
. زيادة في شرح النيج (1)
. أو َقْوداً (: ب)في  (2)
 .أي سمس الخمؽ (3)
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مف الحوادث  (1)الغرض مف ذلؾ بدؤ المساءات منيا بما تظير: (وتكشؼ مف عوراتيا)
. العظيمة (2)والتغيرات

. اآلف بعد أف كانت تامة مف قبؿ بالتجدد واإلقباؿ (3)يشير إلى نقصانيا: (وقصر مف طوليا)
. يريد حيف بعثو إلى الخمؽ مف الجف واإلنس: (جعمو اهلل)
َبّمْغ َما ُأنِزَؿ ِإَلْيَؾ ِمْف }: إما ُمَبمّْغًا لما أرسؿ بو، كما قاؿ تعالى(: (4)ببلغًا لرسالتو)

ما كفاية بيا ال يحتاج معو إلى غيره في اليداية إلى الديف والشريعة، كما قاؿ [67:المائدة]{َربّْؾَ  ، وا 
[. 106:األنبياء]{ِإفَّ ِفي َىَذا َلَببَلغًا ِلَقْوـٍ َعاِبِديفَ }: تعالى

مف الرأفة والرحمة والحنو عمييـ، والتعطؼ عمى ىدايتيـ، كما قاؿ  (5)لما خصو: (وكرامة ألمتو)
ـْ َعِزيٌز َعَمْيِو َما َعِنتُّـْ }: تعالى ـْ َرُسوٌؿ ِمْف َأنُفِسُك التعب والمشقة : والعنت [128:التوبة]{َلَقْد َجاَءُك

ـْ ِباْلُمْؤِمِنيَف َرُءوٌؼ َرِحيـٌ } إف اهلل تعالى ما جمع اسميف مف أسماء : ويقاؿ [128:التوبة]{َحِريٌص َعَمْيُك
شادة(6)نفسو إال ىاىنا في حؽ الرسوؿ . لمنزلتو عنده (7)؛ رفعًا لمكانو وا 

ألمور اآلخرة،  (8)لما فيو مف الحياة لمقموب بالعمـ، وتزكية النفوس بالتذكير: (وربيعًا ألىؿ زمانو)
. كما كاف الربيع حياة لمنفوس بحصوؿ األقوات واألرزاؽ والثمرات

شادة لمنزلتو: (ورفعة ألعوانو) . إعبلًء لمنزلة مف أعانو، وا 



 

 

. باإلسبلـ والمتابعة لو، والتمسؾ بشريعتو، وال شرؼ أعبل مف ذلؾ: (وشرفًا ألنصاره)
 __________

. ظير(: ب)في  (1)
. والتغييرات(: ب)في  (2)
. انقضائيا(: ب)في  (3)
( ىامش في ب)لرساالتو، : في نسخة (4)
. لما خصو اهلل(: ب)في  (5)
. 2/311الكشاؼ  (6)
شارة(: ب)في  (7) . وا 
 .بالتذكرة(: ب)في  (8)

(4/1249 )

 

. يريد القرآف(: (1)ثـ أنزؿ عميو كتاباً )
انتصاب نورًا إما عمى عطؼ البياف، أوعمى البدؿ مف كتاب قبمو ، وأراد : (نورًا ال ُتْطَفُأ مصابيحو)

. أف ما اشتمؿ عميو مف األحكاـ واألسرار والدقائؽ، فبل سبيؿ إلى تغيرىا وزواليا
التميب لمنار، وأراد أف نوره ال ينطفي : خبت النار تخبو إذا انطفت، والتوقد: (وسراجًا ال يخبو توقده)

. استعارة في ذلؾ
ال يناؿ منتياه، وليذا فإنؾ تجد جميع العمماء وسائر الفضبلء في كؿ فف : (وبحرًا ال يدرؾ قعره)

عمى ممر األزمنة، وتكرر الدىور مف يـو نزولو إلى يومنا ىذا ال يزالوف يستخرجوف منو األسرار 
. والدقائؽ والرموز، فيي ال تزاؿ غضة طرية 

. وطريقًا ال يضؿ عف الحؽ مف سمكيا(: نيجو (2)ومنياجًا ال يضؿ مف)
. أي اليزوؿ نوره: (وشعاعًا ال يظمـ ضوؤه)
خمدت النار إذا انطفت : وتفرقة بيف الحؽ والباطؿ ال يطفئ، مف قوليـ: (وفرقانًا ال يخمد برىانو)

. وزاؿ ليبيا
. بالتغير والزواؿ(: ال تيدـ أركانو (3)وبنياناً )
. أي ال يخاؼ عميو طرؤ األسقاـ واألمراض: (وشفاء التخشى أسقامو)
. ُيغمبوف وُيقيروف: (وعزًا ال تيـز أنصاره)
. ُيغَمُب الناصروف لو، وال يقيرىـ أحد : (وحقًا ال تخذؿ أعوانو)
. يريد القرآف؛ ألف منو تؤخذ أعبلمو وأحكامو: (فيو معدف اإليماف)



 

 

: وسط الشيء وخياره، قاؿ جرير: (وبحبوحتو)
قومي تميـ ىـ القـو الذيف ىـ 

 
( 5)عف بحبوحة الدار (4)ينفوف تغمب

 
أي أنو صار لمعمـو بمنزلة الينبوع الذي ال ينزؼ، والبحور التي ال : (وينابيع العمـ وبحوره)

(. 6)تساحؿ
 __________

. الكتاب: في شرح النيج (1)
. مف، سقط مف شرح النيج (2)
. وتبياناً : في شرح النيج (3)
. ثعمب، وىو تصحيؼ(: ب)في  (4)
. 1/164لساف العرب  (5)
 .الذي ال ساحؿ ليا(: ب)في  (6)

(4/1250 )

 

بمنزلة الروضة في راحة النفوس إليو، والغدير المممؤ في نشاط القموب إلى : (ورياض العدؿ وُغدرانو)
. رؤيتو

. عبارة عف أحد األحجار التي يستقرعمييا اْلِقدرُ : أفعولة، وىي: جمع أثفية، وىي: (وأثافيُّ اإلسبلـ)
. الذي تستقر عميو أركانو: (وبنيانو)
. التي فييا يسمؾ ألخذه: (وأودية الحؽ)
. المكاف المطمئف، وجمعو غوط وغيطاف: الغايط ىو: (وغيطانو)
. ُيْذِىُبو وُيِزْيَمو الطالبوف إلنزافو: (وبحر ال ينزفو المستنزفوف)
. المستقوف لو، وقد مر تفسير الماتح: (وعيوف ال ينضبيا الماتحوف)
ف كثروا: (ومناىؿ اليغيضيا الواردوف) . غاض الماء إذا ذىب، وأراد أنو ال يذىبو الواردوف لو وا 
الطريؽ، وأراد أنو بيّْف واضح ال يخفى عمى : النيج ىو(: المسافروف (1)ومنازؿ ال يضؿ نيجيا)

. أحد
. إلييا، والسالكوف طريقيا: (وأعبلـ ال يعمى عنيا السائروف)
ماـ ال يجور عنو القاصدوف) . ال يعدؿ عنو مف قصده وأراده(: (2)وا 



 

 

يرتووف منو عند عطش أكبادىـ في العمـو كميا، فيأخذوف منو ىذه : (جعمو اهلل ريًا لعطش العمماء)
. األسرار، فتروى أكبادىـ بأخذىا منو

كارتياح الخمؽ إلى  (3)يأخذوف منو األحكاـ الشرعية التي يرتاحوف إلييا: (وربيعًا لقموب الفقياء)
. الربيع

. يسمكوف فييا إلى الجنة(: لطرؽ الصمحاء (4)وفجاج)
. عف أمراض الذنوب والخطايا: (ودواء)
. لمف استعممو وتداوى بو: (ليس بعده داء)
. تخالطو وتمتبس بو، وأراد أنو حؽ ال باطؿ معو: (ونورًا ليس معو ظممة)
. اقتدى بو في جميع أحوالو وأموره، وجعمو ىداية لو حيث كاف: (وىدى لمف ائتـ بو)

 __________
. بيا(: ب)في  (1)
. وآكاـ ال يجوز عنيا القاصدوف: في شرح النيج (2)
. إليو(: ب)في  (3)
 .ومحاجَّ : وفي شرح النيج( ب)في  (4)

(4/1251 )

 

ال تنقطع بمف استمسؾ بيا، وكاف القياس وثيقة عروتو، لكف لما كاف تأنيث : (وحببًل وثيقًا عروتو)
. العروة غير حقيقي جاز تذكير وثيقة

أعبل الشيء، وأراد أنو حصف مف الذنوب ذروتو : الحصوف، والذروة: المعاقؿ: (ومعقبًل منيعًا ذروتو)
. عالية منيعة

(. 1)تبعو، وانقاد ألمره وحكمو: (وعزًا لمف تواله)
أي سبلمة لمف تمبس بو عف جميع ما يخشاه، أو عمى جية التشبيو؛ ألف السمـ : (وسممًا لمف دخمو)

. لمف دخؿ فيو عف الحرب والقتؿ وغير ذلؾ مف عواقب الحرب (2)[أي ىو الصمح]ىو الصمح، 
المذىب، وأراد أنو غاية الحؽ : انتحؿ فبلف كذا إذا ذىب إليو، ومنو النحمة وىي: (وعذرًا لمف انتحمو)

. لمف تمبس بو وذىب إليو
. لمف تكمـ عمى وفقو مف غير مخالفة لو (3)أي حجة قاطعة: (وبرىانًا لمف تكمـ بو)
. يشيد لو بالَفْمِج، والصحة في األمر والدعوى: (وشاىدًا لمف خاصـ بو)
كؿ مف حاجَّ بو وجعمو حجة  (4)أي أنو لمكاف قوتو واستمراره عمى الحؽ َيْفُمجُ : (َوَفْمجًا لمف حاجَّ بو)
. لو



 

 

. عمى الحؽ والطريقة المرضية، والحجة الواضحة: (وحامبلً )
. اقتدى بو، واىتدى بيديو: (لمف حممو)
ليو: (ومطية لمف أعممو) . في طريؽ الحؽ، والمسيرا 
لمناظر الحاذؽ المتفرس الماىر، وأراد أنو عبلمة لمف أراد معرفة سمة الشيء : (وآية لمف توسـ)

. وعبلمتو عف تحقؽ واستبصار
. إليو في جميع أموره فيو حجاب لو وستر عف كؿ مكروه في دينو ودنياه(: (5)وُجنَّة لمف استسمـ)
. حفظو ال عمـ أنفع منو: (وعممًا لمف وعى)

 __________
. وانقاد لحكمو وأمره(: ب)في  (1)
(. ب)سقط مف  (2)
. ناطقة(: أ)في  (3)
. يفوز ويظفر: يفمج (4)
 .وجنة لمف استؤلـ: في شرح النيج (5)

(4/1252 )

 

َؿ َأْحَسَف }: (1)أي ال حديث أحسف منو وال أعجب، كما قاؿ تعالى: (وحديثًا لمف روى) المَُّو َنزَّ
[. 23:الزمر]{اْلَحِديثِ 

. أي يحكـ بو مف أراد إنفاذ األشياء عمى وجييا وطريقيا: (وحكمًا لمف قضى)
 
ومف كبلـ لو عميو السبلـ يوصي بو أصحابو  (180)
. اجعموىا عمى خواطركـ وأذىانكـ: (تعاىدوا أمر الصبلة)
ما عمى أوقاتيا بالمراقبة: (وحافظوا عمييا) . إما عمى أركانيا بالتماـ، وا 
. مف فعميا وأدائيا: (واستكثروا منيا)
لى الفوز برضوانو وثوابو وغفرانو: (وتقربوا بيا) . إلى اهلل تعالى وا 
مكتوبة مفروضة عمى مف صّدؽ باهلل، وصّدؽ برسولو، فبل : (فإنيا كانت عمى المؤمنيف كتاباً )

. ينكرىا إال مرتد كافر
ما معمومة بأعبلـ، : (موقوتاً ) إما موقتة ليا أوقات تخصيا، وأزمنة ُتَؤدَّى فييا مف غير مخالفة، وا 

كماليا . ومشروطة بشرائط وكيفيات مخصوصة، ال تكوف مجزية إال بتماميا وا 
ـْ ِفي َسَقرَ }أال تسمعوف إلى جواب أىؿ النار حيف سئموا ) يعني النار : [42:المدثر]({َما َسَمَكُك



 

 

مف  (3)كالجحيـ، وجينـ، وسقر، ولظى، إلى غير ذلؾ: اسـ مف أسمائيا، وليا أسماء: (2)وىي
. األلقاب

ـْ َنُؾ ِمَف اْلُمَصّميفَ }) أراد التنبيو عمى أف استحقاقيـ لمنار إنما كاف مف أجؿ : [43:المدثر]({َقاُلوا َل
لكاف فيو داللة قاطعة، وبرىاف  [46:المدثر]{َوُكنَّا ُنَكّذُب ِبَيْوـِ الدّْيفِ }: تركيـ لمصبلة، ولوال قولو

يدخموف النار ويعذبوف  (4)[ال]واضح عمى بطبلف مف زعـ مف المرجئة أف الفسَّاؽ بترؾ الصبلة 
حجة  (5)فييا، فالكوف في سقر إنما ىو في حؽ مف جمع ىذه الخصاؿ ال غير، فميذا لـ يكف ذلؾ

. عمييـ
 __________

(. ب)تعالى، زيادة في : قولو (1)
. وىو(: ب)في  (2)
. وغير ذلؾ(: ب)في  (3)
(. أ)سقط مف  (4)
 (.ب)ذلؾ، سقط مف : قولو (5)

(4/1253 )

 

نيا لتحتُّ الذنوب حتَّ الورؽ) أراد أنيا تسقط ما كاف مف الذنوب الصغار، وتزيمو كما تزوؿ : (وا 
( 1)األوراؽ اليابسة عف منابتيا وتمحوىا، فأما العقوبات المستحقة عمى الكبائر الموبقة فبل سبيؿ إلى

. إسقاطيا إال بالتوبة
َبؽِ ) فييا كإطبلؽ أوالد المعز  (2)أراد وتزيميا عف الكتب والدواويف التي دونت: (وتطمقيا إطبلؽ الرّْ

َبقة حبؿ ُتجعؿ فيو ِحَمٌؽ ُتْدَخؿ فيو رءوس أوالد الضأف : عف الربؽ التي وضعت رءوسيا فيو، والرّْ
. والمعز

: الحمة ىي(: بالَحمَّة تكوف عمى باب الرجؿ (3)[صمى اهلل عميو وآلو وسمـ]وشبييا رسوؿ اهلل )
. تكوف عمى باب الرجؿ مبالغة في القرب؛ حتى ال يمشي ليا مكانًا بعيداً : العيف الحارة، وقولو

صبلتاف : يريد صبلة اليـو والميمة، فإنيا خمس صموات(: (4)فيو يغتسؿ منيا كؿ يـو خمس مرات)
. الظير، والعصر، والفجر: المغرب، والعشاء اآلخرة، وثبلث بالنيار: بالميؿ، وىو

 __________
. إلسقاطيا(: ب)في  (1)
. كانت(: ب)في  (2)
. زيادة في شرح النيج (3)



 

 

فيو يغتسؿ منيا في اليـو والميمة خمس مرات، وكذا في نسخة، ذكره في ىامش : في شرح النيج (4)
 .(ب)في 

(4/1254 )

 

مف ُعفونة الذنوب ودرف الخطايا، كما ال ُتْبِقي الحمة مف : (فما عسى أف يبقى عميو مف الدرف)
مثؿ ىذه الصموات : ))شيئًا، والحديث مف جية الرسوؿ في ذلؾ مشيور، فإنو قاؿ (1)الكدر والوخـ

كمثؿ نيٍر جاٍر عمى باب أحدكـ، يغتسؿ فيو كؿ يـو خمس مرات، فما عسى أف يبقى عميو مف 
(. 2()(الدرف

المصدّْقيف بوجوبيا، والقائميف بحقيا، والعارفيف بفائدتيا (: (3)وقد عرؼ حقيا مف المؤمنيف)
. ومنفعتيا

. عف تأديتيا وتحصيميا: (الذيف ال تشغميـ عنيا)
. مف الدنيا ولذاتيا وما تزيف منيا: (زينة متاع)
(. 4)ما يقر العيف ويمذىا: (وال قرة عيف)
ـْ }): وىما أعظـ ما تقرُّ بو النفوس وتطرب إليو، ثـ تبل قولو تعالى: (مف ولد وال ماؿ) ِرَجاٌؿ اَل ُتْمِييِي

َكاةِ  يَتاِء الزَّ بَلِة َواِ  َقاـِ الصَّ [. 37:النور(]{ِتَجاَرٌة واََل َبْيٌع َعْف ِذْكِر المَِّو َواِ 
 __________

. والوسخ(: ب)الوباء، و في : الوخـ (1)
مثؿ الصموات الخمس كمثؿ : ))، والحديث بمفظ(44) الباب 1/276انظر مسند شمس األخبار  (2)

 9/360في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ ( (نير عمى باب أحدكـ يغتسؿ منو كؿ يـو
، والسنف الكبرى 3/305، 2/426، ومسند أحمد بف حنبؿ284وعزاه إلى مسمـ في المساجد

.  وغيرىا3/63لمبييقي
وشبييا ):  حديثًا بمفظ مغاير عند شرح قولو205-10/204وروى ابف أبي الحديد في شرح النيج 

قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو : ، فقاؿ ما لفظو(إلخ...رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ بالحمة 
أيسر أحدكـ أف تكوف عمى بابو حمة يغتسؿ منيا كؿ يـو خمس مرات، فبل يبقى عميو )): وآلو وسمـ

. وىذا الخبر مف األحاديث الصحاح: قاؿ(. (فإنيا الصموات الخمس: نعـ، قاؿ: مف درنو شيء، قالوا
. وقد عرؼ حقيا رجاؿ مف المؤمنيف: في شرح النيج (3)
 .ما تقر العيف وتمذ بو(: ب)في  (4)

(4/1255 )



 

 

 

التعب، وأراد أنو كاف متعبًا : النصب(: َنِصبًا بالصبلة (1)[صمى اهلل عميو وآلو]وكاف رسوؿ اهلل )
. لنفسو بالصبلة

يارسوؿ اهلل، : ، فقيؿ لو((حتى انتفخت قدماه))، وروي ((قدماه (2)أنو صمى حتى اسمغدت))ويروى 
يريد فيذه : (4(()أكوف عبدًا شكوراً  (3)أوال)): أليس قد غفراهلل لؾ ما تقدـ مف ذنبؾ وما تأخر ؟ فقاؿ

. نعمة عظيمة فيكوف شكرىا العبادة هلل تعالى، والقياـ بحقو
َوَلَسْوَؼ ُيْعِطيَؾ َربَُّؾ }: بعد أف أعطاه اهلل الجنة وبشَّره بيا، حيث قاؿ تعالى: (بعد التبشير لو بالجنة)

. وغير ذلؾ مف اآليات [5:الضحى]{َفَتْرَضى
. تعميؿ لما حكاه مف َنصِب الرسوؿ بالصبلة: (لقوؿ اهلل تعالى)
بَلةِ }) . بالقوؿ والوعظ، والزجر ليـ عف تركيا: [132:طو]({َوْأُمْر َأْىَمَؾ ِبالصَّ
باألداء، افتعاؿ مف الصبر، فكاف األمر ألىمو باتخاذىا وأدائيا، : [132:طو]({َواْصَطِبْر َعَمْيَيا})

. باال صطبار عمييا والمداومة ليا (5)وأمره
 __________

. زيادة في شرح النيج (1)
.. استمغدت(: ب)أي تورمت، وفي : اسمغدت (2)
. أال(: ب)في  (3)
قاـ رسوؿ : ))عف أنس بف مالؾ بمفظ (31) رقـ 78أخرجو اإلماـ أبو طالب في أماليو ص (4)

وبرقـ ( (إلخ...أليس قد غفر اهلل: الميصمى اهلل عميو وآلو وسمـ حتى تورمت قدماه أو ساقاه، فقيؿ لو
وانظر شرح النيج .  عف أبي سعيد باختبلؼ يسير في بعض لفظو وزيادة في أولو82-81ص (40)

في موسوعة أطراؼ الحديث  ((أفبل أكوف عبدًا شكوراً )): ، وورد منو قولو10/205البف أبي الحديد
، ومسمـ في صفات 6/169، 2/63 وعزاه إلى مصادر كثيرة منيا البخاري2/77النبوي الشريؼ 

. ، وغيرىا، انظر الموسوعة3/219، وسنف النسائي412، وسنف الترمذي79،80،81المنافقيف
 .وُأِمرَ (: ب)في  (5)

(4/1256 )

 

. امتثااًل ألمراهلل(: (1)فكاف يأمر أىمو)
. بالفعؿ واإلكثار منيا: (ويصبر عمييا نفسو)
أراد بيذه المعية مف حيث أف اهلل تعالى قرنيما في كتابو الكريـ، : (ثـ إف الزكاة جعمت مع الصبلة)



 

 

بَلَة َوآُتوا }: فما أمربالصبلة إال وأمر بالزكاة معيا في أكثر اآليات، كما قاؿ تعالى َوَأِقيُموا الصَّ
َكاةَ  َـّ أردؼ الفقياء مسائؿ الزكاة عمى مسائؿ الصبلة في المصنفات  [43:البقرة]{الزَّ وغيرذلؾ، ومف ث

عبادة متعمقة باألبداف، واألخرى عبادة متعمقة  (2)الفقيية، مع تباعد أمرىما مف حيث كاف إحداىما
: باألمواؿ، فجعميا اهلل تعالى

ُب بو إلى اهلل تعالى مف الطاعات، كما قاؿ تعالى: الُقْرَباف: (قربانًا ألىؿ اإلسبلـ) ِإْذ }: اسـ لما ُيَتَقرَّ
َبا ُقْرَباناً  [. 27:المائدة]{َقرَّ

. أىميا، ومستحقييا مف أىؿ المصارؼ الثمانية التي ذكرىا اهلل في كتابو: (فمف أعطاىا)
. سخية بيا نفسو، مف غير إكراه وال إجبار مف أحد لو(: (3)طيبة بيا نفسو)
. مف خطاياه وذنوبو: (فإنيا ُتْجَعُؿ لو كفارة)
اسـ لما يقي مف حر أو : ما يكوف حائبًل بيف الشيئيف، والوقاية: الحجاز: (ومف النار حجازًا ووقاية)

. برد أو غير ذلؾ
( 6)فبل ينظرىا بعيف االستكثار وال يمدفَّ عينيو (5)يريد أنو إذا أ عطاىا(: أحد نفسو (4)فبل يتبعيا)

. فبل يتبعيا أحد نفسو، مف غريب الكبلـ وفصيحو: نحوىا استعظامًا ألمرىا، وقولو
. حزنو وتأسفو: (وال يكثرف عمييا ليفو)
ف) . أىميا مف إماـ أو مستحؽ ليا(: مف أعطاىا (7)وا 

 __________
. فكاف يأمر بيا أىمو(: ب)في  (1)
. أحدىما(: ب)في  (2)
. طيب النفس بيا: في شرح النيج (3)
(. ب)فبل يتبعّنيا، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (4)
. أعطاه(: أ)في  (5)
. عينو(: ب)في  (6)
 .فإف: في شرح النيج (7)
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. عف كرٍه، وشحٍّ وبخؿٍ (: (1)غير طيب النفس بيا)
يزعمو مف كثرة ماؿ، وزيادة فيو ومحمدة األشرار، وصرفيا إلى مف : (يرجو بيا ما ىو أفضؿ منيا)

. ليس مف أىميا
. حيث صرفيا في غير أىميا، وأعطاىا مف ال يكوف مستحقًا ليا: (فيو جاىؿ بالسنة)



 

 

. منقوص األجر والحظ: (مغبوف األجر)
. لكونو عمؿ لغير اهلل فيو خاسر الصفقة: (ضاؿ العمؿ)
. عمى ذلؾ لكونو نادمًا، وال ينفعو ندمو لبطبلنو وخسراف أمره وذىابو: (طويؿ الندـ)
. ما اؤتمف عميو اإلنساف مف وديعة أو رسالة، أو غير ذلؾ مف أنواع األمانات: (ثـ أداء األمانة)
: فيو وجياف: (فقد خاب مف ليس مف أىميا)

. أف يريد أف مف ليس مؤديًا ليا وىو خائف فييا، فيو خائف خاسر بالخيانة في أمانتو: أحدىما
أف يكوف غرضو أف مف ليس يصمح أف يكوف أمينًا عمى وديعة، فقد خاب وخسر سعيو؛ : وثانييما

. ألف ذلؾ إنما كاف مف أجؿ فساٍد في ديانتو، وركٍة في حالو
: بناءًا عظيمًا، والمحكمة إحكامًا لطيفًا بديعًا، كما قاؿ تعالى: (إنيا عرضت عمى السماوات المبنية)
نَّا َلُموِسُعوفَ ]َوالسََّماَء َبَنْيَناَىا ِبَأْييٍد } [. 22:البقرة]{َوالسََّماَء ِبَناءً }: وقاؿ (2[)47:الذاريات]{[َواِ 
َواأَلْرَض َبْعَد َذِلَؾ }: دحاه إذا بسطو، كما قاؿ تعالى: المبسوطة، مف قوليـ: (واألرضيف المدحوة)

[. 30:النازعات]{َدَحاَىا
. البالغة في الطوؿ كؿ غاية: (والجباؿ ذات الطوؿ)
. الذاىبة في الجّو ذىابًا شديداً : (المنصوبة)
: فيو وجياف: (فبل أطوؿ، وال أعرض، وال أعمى، وال أعظـ منيا)

أف يريد بذلؾ السماء واألرض والجباؿ، فإنيا مختصة بطوؿ وعرض وعمو وعظـ، ال يعمـ : أحدىما
. حالو ووصفو إال اهلل تعالى

 __________
. بيا، زيادة في شرح النيج: قولو (1)
 (.أ)سقط مف  (2)
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. أف يريد بذلؾ الجباؿ وحدىا؛ لكونو أقرب المذكوريف، واألوؿ أولى؛ ألف ذلؾ ىو المقصود: وثانييما
. بيذه األشياء (2)ال ختصاصيفَّ كميفَّ (: ، أو عرض، أو قوة، أو عز(1)ولو امتنع شيء لطوؿ)
. عمَّا يعرض مف األمور، والحوادث العظيمة: (ال متنعف)
. الخوؼ: ِخْفَف مف تحمؿ األمانة، واإلشفاؽ ىو: (ولكف أشفقف)
. عمى التسييؿ فييا، والخيانة في تحمميا وأدائيا: (مف العقوبة)
أراد وَعَقْمَف عاقبة األمر في ذلؾ، وىو الذي جيمو مف ىو : (وعقمف ما جيؿ مف ىو أضعؼ منيف)

(. 4)في كؿ أموره وأحوالو، بحيث ال نسبة لقوتو إلى قوة أحدىف (3)أشد منيفَّ ضعفاً 



 

 

. فإنو حمميا: (وىو اإلنساف)
مف  (6)لنفسو بالمخالفة والمعصية، وجيمو كاف (5)فظممو: [72:األحزاب]({ِإنَُّو َكاَف َظُمومًا َجُيوالً })

. حيث تحمَّؿ ما ال يقدر عميو، وال يعمـ حالو
سؤاؿ؛ ماىي األمانة، وما وجو وصؼ اإلنساف بكونو ظمومًا جيواًل بحمميا، وما موقع ىذا التمثيؿ، 

وحقيقة حالو؟ 
 ، وجوابو؛ أما األمانة فيي الطاعة هلل تعالى بجميع ما كمؼ بو، مف أمر أو نيي مف فعؿ أو كؼٍّ
وسميت الطاعة أمانة ألنيا ال زمة الوجود، كما أف األمانة ال زمة األداء، ووصؼ اإلنساف بكونو 

فبلف ركبو الديف، فإذا أدَّاىا لـ تبؽ : حامبًل لؤلمانة؛ ألنيا كأنيا راكبة لو وىو حامؿ ليا، مف قوليـ
. راكبة لو، وال ىو حامؿ ليا

 __________
. بطوؿ: في شرح النيج (1)
(. ب)كميف، سقط مف : قولو (2)
. أشد ضعفًا منيف(: ب)في  (3)
. إحداىف(: ب)في  (4)
. وظممو(: ب)في  (5)
 .بحاؿ(: ب)في  (6)
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أف اهلل تعالى وصفو بيذه الصفة عمى جية المبالغة : وأما وصؼ اإلنساف بكونو ظمومًا جيواًل، فاعمـ
بطائو عف القياـ  في حالة متمكنة، في ىاتيف الصفتيف، فوصفو بكونو ظمومًا لتركو ألداء األمانة، وا 

. بأمرىا، ووصفو بكونو جيواًل؛ إلعراضو عف أدائيا، وىو صبلح أمره وسعادة حالو
وأما وجو التمثيؿ في ذلؾ فيو أف ىذه األجراـ السماوية، واألرض والجباؿ ال شؾ في انقيادىا ألمر 
يجادىا عمى حسب الداعية، فيذا ىو القدر البلئؽ  اهلل انقياد مثميا مف الوقوؼ عمى حسب إرادتو، وا 

. بالجمادات مف االنقياد
يكوف صحيحًا مف جيتو؛ لكونو عاقبًل مكمفًا، وىو امتثاؿ  (1)وأما اإلنساف فانقياده ألمر اهلل بما

يجادىا، وغرضو مف ىذا التمثيؿ ىو أف اإلنساف لـ يكف حالو في اال نقياد ألمر اهلل فيما  األوامر وا 
عراضو، وكما نمقب ما ذكرناه  (2)يصح منو، مثؿ حاؿ الجمادات فيما يصح منيا؛ النقيادىا، وا 

التخييؿ، ولو موقع عظيـ في كتاب اهلل تعالى، خاصة في : بالتمثيؿ في أنواع البديع، فقد يقاؿ لو
اآليات الواردة بمفظ اليد والعيف واليميف، وغير ذلؾ مف اآليات، فإنيا واردة مورد التخييؿ، ومف اشتـ 



 

 

رائحة مف عمـو البياف، وذاؽ حبلوة أنواع البديع، لـ َيْخَؼ عميو ذلؾ، وتنزيمو عميو، ومف ضاؽ 
، ولـ تتسع حوصمتو ليذه األسرار، أعرض عمَّا ذكرناه، وجاء بالتأويبلت الباردة، كتأويؿ (3)َعَطُنوُ 

. اليد بالنعمة، واليميف بالقدرة، والعيف بالعمـ
 __________

. إنما(: ب)في  (1)
. يمقب(: ب)في  (2)
فبلف واسع الَعَطِف إذا كاف : ويقاؿ: قمت. عطفو، ولـ تتسع حوصمتو ليا باألسرار(: ب)في  (3)

 (.306انظر أساس الببلغة ص). رحب الذراع
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كباب المفسريف عمى نقميا وتدوينيا،  ومف العجب تعويؿ النَّظار مف المتكمميف عمى ىذه التأويبلت، وا 
عراضيـ عمَّا ىو البلئؽ بكتاب اهلل، والخميؽ بمعجزة رسولو، وما ذاؾ إال ألنيـ مف عمـ البياف  وا 

(. 1)عمى مسافات، ومف االطبلع عمى أغواره عمى مراحؿ وُبردٍ 
. يغيب عف عممو، ويذىب عف حفظو ومراقبتو: (إف اهلل سبحانو ال يخفى عميو)
ما ىذه موصولة، أي الذي العباد مكتسبوف لو مف أعماؿ الخير والشر، : (ما العباد مقترفوف)

. والطاعة والمعصية صغيرىا وكبيرىا
نما سماىما؛ ألنيما ىما أعـ األوقات، فبل وقت : (في ليميـ ونيارىـ) ما يفعمونو في ىذيف الزمانيف، وا 

سواىما، واتصاؿ ىذا بما قبمو ىو أنو لما ذكر حاؿ ىذه الواجبات مف الصبلة والزكاة، وبيَّف 
في الوجوب، وذكر األمانة أيضًا، أراد أف يعرفؾ أف اهلل تعالى ال يخفى عميو شيء مف  (2)حاليا

. أحواؿ ىذه الواجبات مف فعؿ أو كؼ في ليؿ أو نيار
ف َلُطَؼ حالو وَصُغر مقداره، وانتصاب خبرًا عمى التمييز بعد : (َلُطَؼ بو خبراً ) أي يخبر عنو، وا 

. طاب زيد نفساً : الفاعؿ، كقولؾ
. منو خافية (3)اشتمؿ عميو عممو، فبل تخفى عميو: (وأحاط بو عمماً )
. ىذا تفسير إلحاطة عممو وشمولو، بأف جعؿ األعضاء شيودًا عمى ذلؾ: (أعضاؤكـ شيوده)
. المراقبوف ليا، والحافظوف: (وجوارحكـ جنوده)
. التي ُيبصركـ بيا، فبل يخفى عميو منكـ شيء: (وضمائركـ عيونو)
. يدركيا بعيف منو ومرأى: (وخمواتكـ عيانو)
 
عقوبة مف مضى مف األمـ والقروف  (4)ومف كبلـ لو عميو السبلـ يذكر فيو (181)



 

 

 __________
. اثنا عشر ميبلً : جمع بريد، والبريد (1)
. حاليما(: ب)في  (2)
(. ب)عميو، زيادة في : قولو (3)
 .فييا(: أ)في  (4)
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أراد مف ىذا الكبلـ التنبيو عمى أف متبعي : (أييا الناس، ال تستوحشوا في طريؽ اليدى لقمة أىمو)
. الحؽ ىـ قميؿ فبل يكوف سببًا في اإلعراض عنو

. يعني الدنيا: (إف الناس اجتمعوا عمى مائدة)
. أياـ شبعيا قصيرة، قميمة ال نقطاعيا وزواليا: (شبعيا قصير)
. يريد في اآلخرة؛ ألنيا باقية غير منقطعة: (وجوعيا طويؿ)

أييا : وكاف القياس إثباتيا بعد قولو (إف الناس اجتمعوا): سؤاؿ؛ ما وجو حذؼ الفاء مف إف في قولو
الناس، لمتنبيو عمى انقطاع الجممة األولى مف الثانية؟ 

نما ىي متصمة بيا، فميذا حذفت داللة  وجوابو؛ ىو أف الجممة الثانية ليس منقطعة عف األولى، وا 
ثباتيا عمى جية التعميؿ لؤلولى؛ ألف السبب في قمة أىؿ اليدى اجتماعيـ عمى الدنيا،  عمى ذلؾ، وا 

فميذا لما كانت الجممتاف كأنيما قد أفرغا في قالب واحد، ال جـر وجب طرح الفاء منيا مف أجؿ 
. ذلؾ
يعني في العذاب والرحمة، فإذا ارتكب أحدىـ جرمًا : (أييا الناس، إنما يجمع الناس الرضا والسخط)

، وسخط اهلل عمييـ جميعًا، كما قاؿ تعالى َواتَُّقوا }: ورضي بو الباقوف كانوا مشتركيف في ذلؾ الجـر
ةً  ـْ َخاصَّ ذا فعؿ أحدىـ معروفًا، ورضي بو اآلخروف  [25:األنفاؿ]{ِفْتَنًة اَل ُتِصيَبفَّ الَِّذيَف َظَمُموا ِمْنُك وا 

كانوا شركاء في ذلؾ األجر، أو سخط شيئًا مف القبائح ورضوا بسخطو رفع اهلل عنيـ النقمة مف أجؿ 
. ذلؾ

 :ثـ ذكر ما يصدؽ ذلؾ، بقولو
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نما عقر ناقة ثمود رجؿ واحد) (. 2)وىو قدار(: منيـ (1)وا 
. بالرجفة، فأصبحوا في دارىـ جاثميف: (فعميـ اهلل بالعذاب)
َفَعَقُروَىا }: )عف عقرىا، ثـ تبل قولو تعالى (3)فمـ يضربوا عمى يده ويكفوه: (لما عموه بالرضا)

لما فعموه مف الرضا، وال ينفعيـ الندـ : [157:الشعراء(]{َفَأْصَبُحوا َناِدِميفَ 
. عقيب ما فعموه مف العقر والرضا: (فما كاف)
صوتت، ومنو ُخَواُر العجؿ، وىو تصويتو، وذلؾ أف األرض إذا : (إال أف خارت أرضيـ بالخسفة)

: خارت انخفضت إلى أسفؿ، والخور: خسؼ بيا صوتت كما تصوت النار عند إطفائيا بالماء، وقيؿ
. االنخفاض إلى األرض، وىو مثؿ الغور

حديدة ُتحرث بيا األرض، وأراد أف أرضيـ ذىبت : السكة: (خوار السكة المحماة في األرض الخوارة)
في األرض كذىاب السكة في األرض الرخوة المينة، وىذا يؤيد تفسير الخوراف بالذىاب واال نخفاض 

. والغور في األرض، دوف التصويت كما حكيناه
 __________

. واحد، زيادة مف شرح النيج (1)
قدار بف سالؼ، ويسمى أيضًا قدار األحمر، أشقى األوليف، عاقر ناقة ثمود، وفي ذلؾ ما يقوؿ  (2)

كذبت ثمود بطغواىا، إذ انبعث أشقاىا، فقاؿ ليـ رسوؿ اهلل ناقة اهلل وسقياىا، فكذبوىا }: اهلل سبحانو
. صدؽ اهلل العظيـ {فعقروىا، فدمدـ عمييـ ربيـ بذنبيـ فسواىا، وال يخاؼ عقباىا

 .ويكفونو(: أ)في  (3)
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، (1)روي أف عقرىـ الناقة كاف يـو األربعاء، ونزؿ بيـ العذاب يـو السبت، وكانوا ألفًا وخمسمائة دار
ال تسألوا اآليات، فقد سأليا قـو صالح، فأخذتيـ )): ولما مرَّ رسوؿ اهلل بالحجر في غزوة تبوؾ، قاؿ

ذاؾ أبو : ))مف ىو؟ فقاؿ: قالوا(( (2)الصيحة فمـ يبَؽ منيـ إال رجؿ واحد كاف في حـر اهلل تعالى
(. 3()(رغاؿ، فمما خرج مف الحـر أصابو ما أصاب قومو

ىذا قبر أبي رغاؿ دفف ومعو غصف مف ذىب فابتدروه : ))فقاؿ (4)ومرَّ رسوؿ اهلل بقبره في المغمس
(. 5()(فوجدوا الغصف فأخذوه

وىي الطريؽ المؤدية إلى الحؽ باتباع األدلة العقمية، وما : (أييا الناس، مف سمؾ الطريؽ الواضح)
. جاءت بو الرسؿ

. وصؿ إلى غرضو مف النجاة والجنة: (ورد الماء)
. الطريؽ وجاء يمينًا وشماالً : (ومف خالؼ)



 

 

. ذىب في التحير والضبلؿ: (!وقع في التيو)
 
( 6[)ومف كبلـ لو عميو السبلـ ](182)
الحذؽ والفتاكة في األمور، وأراد بو أنو ليس أعظـ حذقًا : الدىاء ىو: (واهلل ما معاوية بأدىى من ي)

. والفتاكة مني
. خبلؼ الوفاء: الغدر: (ولكنو يغدر)
إبطاؿ العقود والمواثيؽ، وأراد أنو ال يفي بما يقوؿ ويبطؿ ما عقد، فيذا ىو : والفجور: (ويفجر)

. الوجو في حذقو ودىائو، والديف يأبى ذلؾ وخوؼ اهلل
ىانة صاحبو عند الخمؽ(: الغدر (7)ولوال كراىة) . لوباؿ عاقبتو عند اهلل، وا 

 __________
. 2/117الكشاؼ  (1)
(. ب)تعالى، زيادة في : قولو (2)
. 7/118، وانظر موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ2/117الكشاؼ  (3)
(. القاموس المحيط. )موضع بطريؽ الطائؼ فيو قبر أبي رغاؿ: المغمس (4)
. 10/218، وموسوعة أطراؼ الحديث 2/117انظر الكشاؼ  (5)
. وفي شرح النيج( ب)ما بيف المعقوفيف زيادة في  (6)
 .كراىية: في النيج (7)
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. أعظميـ غدرًا ومكيدة: (لكنت مف أدىى الناس)
يريد أف الواحدة مف الغدر ىي ال محالة واحدة مف الفجور؛ ألنو ال يتـ إال : (ولكف كؿ ُغَدَرة ُفجَرة)

. بو، وىو مف حقيقتو وجزء مف أجزائو
والواحدة مف الفجور ىي واحدة مف الكفر، وىذا إنما يكوف فيما كاف الفجور فيو : (وكؿ فجرة ُكَفَرة)

كفرًا، نحو تكذيب الرسؿ والجحداف هلل تعالى، فأما ما يكوف فسقًا نحو البغي عمى إماـ الحؽ، فإنو ال 
نما يكوف فسقًا وخروجًا عف الديف . يكوف كفرًا، وا 

قد استعممو ىا ىنا،  (2)وىذا حديث مشيور عف الرسوؿ(: (1)ولكؿ غادر لواء يـو القيامة يعرؼ بو)
. والغرض أف اهلل تعالى يرديو رداًء يـو القيامة يكوف عبلمة لمخبلئؽ يعرفونو بو

: الكيد والمكيدة واحد، وفيو وجياف: (واهلل ما ُأْسَتْغَفُؿ بالمكيدة)
. أف يريد أني ال أكوف غافبًل بالكيد فأكوف خاسرًا مغبوناً : أحدىما



 

 

. أف يريد أني ال أستغفؿ ألجؿ سبب مف األسباب، فأكوف مكيدًا مف جية الرجاؿ: وثانييما
: وفيو روايتاف: (وال ُأْسَتْغَمُر بالشديدة)

 __________
. ولكؿ غادر لواء يعرؼ بو يـو القيامة: العبارة في شرح النيج (1)
 وعزاه إلى البخاري 6/647أورده في موسوعة موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (2)
، 1/411، ومسند أحمد بف حنبؿ 16، 14، 13، 11،12، ومسمـ في باب الجياد 4/127

.  وغيرىا مف المصادر2/527، والكامؿ البف عدي8/160، والسنف الكبرى لمبييقي417،441
، وأخرجو اإلماـ أبو العباس الحسني رحمو اهلل (89انظر الموسوعة، وانظر مطمح اآلماؿ ص)

ومف نكث بيعة لقي اهلل )):  مف حديث عف عمي عميو السبلـ تمامو306تعالى في المصابيح ص
 (.(يـو القيامة أجذـ
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الذي لـ : أف يكوف ُأستغمر بالراء، وأراد أنو ال يكوف غمرًا في الوقائع الشديدة، والغمر: (1)أحدىما
. يجرب األمور، وال حنكَّتو التجارب

أف يكوف بالزاي، وغرضو أني ال أستغمز بالقرعة الشديدة ألني حاـز يقظ، فيكفيني أدنى : وثانييما
. فبلف ال تقرع لو العصا؛ لتيقظو وكثرة فيمو: تنبيو، وليذا يقاؿ

 
فاطمة عمييا السبلـ  (2[)سيدة النساء]ومف كبلـ لو عميو السبلـ عند دفف  (183)
فييا  (3)السبلـ قد يرد نكرة ومعرفة، فالنكرة يرد: (السبلـ عميؾ يا رسوؿ اهلل عن ي و عف ابنتؾ)

، ومرفوعًا كما في سبلـ [69:ىود]{َقاُلوا َسبَلماً }: منصوبًا، كما في سبلـ المبلئكة في قولو تعالى
وىو أبمغ ال نقطاعو عف التقييد باألزمنة،  [69:ىود]{َقاَؿ َسبَلـٌ }: إبراىيـ، كما قاؿ تعالى حاكيًا عنو
ذا كاف معرفة فتعريفو قد يقاؿ أكمت الخبز وشربت الماء، وقد يكوف : إنو لمعيد الذىني، كما يقاؿ: وا 

، وقد يكوف [56:األحزاب]{َصمُّوا َعَمْيِو َوَسّمُموا َتْسِميماً }: لمعيد الوجودي، وىو السبلـ في قولو تعالى
السبلـ عميؾ خاصة، ومعاني التعريؼ متوجية ىا ىنا عنو  (4)وجنس: التعريؼ لمجنس كأنو قاؿ

. وعف فاطمة عمى جية النيابة عنيا
يريد في بطف األرض أو بالقرب منؾ؛ ألنو عميو السبلـ دفف في بيت عائشة : (النازلة في جوارؾ)

(. 6)، وىي مدفونة في البقيع عمى ميؿ مف المدينة(5)حيث مات
 __________

. إحداىما(: ب)في  (1)



 

 

. زيادة في شرح النيج (2)
. إلخ...فالنكرة قد يرد(: ب)في  (3)
. وىو تصحيؼ. وَحُسفَ (: ب)في  (4)
. 10/268، وشرح النيج البف أبي الحديد251المصابيح ألبي العباس الحسني ص (5)
 .268، والمصابيح ألبي العباس الحسني ص3/32لوامع األنوار  (6)
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: ، وروي أف الرسوؿ قاؿ ليا(1)ألنيا أوؿ مف مات بعد الرسوؿ مف أىمو: (والسريعة المحاؽ بؾ)
َفُسّرت بذلؾ، وقد كاف في دفنيا ما كاف مف اإلسرار  (2)((أنت أوؿ مف يمحؽ بي مف أىؿ بيتي))

( 3)والدفف ليبلً 
 __________

 عف جابر بف يزيد سئؿ 67وروى الحاكـ الجشمي رحمو اهلل تعالى في تنبيو الغافميف ص (1)
أربعة أشير، وتوفيت وليا ثبلث وعشروف سنة، : الباقرعميو السبلـ كـ عاشت فاطمة بعد أبييا؟ فقاؿ

. انتيى. توفيت وليا ثماف وعشروف سنة وسبعة أشير: وعف الصادؽ عميو السبلـ
توفيت بعد النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ بستة أشير : 166وقاؿ في الروضة الندية ص: قمت

عمى أصح األقواؿ ليمة الثبلثاء لثبلث خموف مف رمضاف سنة إحدى عشرة، وىي بنت تسع وعشريف 
. 32-3/31سنة، قالو المدائني، وانظر لوامع األنوار

حديث إخبار النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ البنتو فاطمة الزىراء سبلـ اهلل عمييا بأنيا أوؿ  (2)
، وأخرجو (102) برقـ137أىؿ بيتو لحوقًا بو، أخرجو اإلماـ أبو طالب عميو السبلـ في أماليو ص

، (408) برقـ223الفقيو ابف المغازلي الشافعي في مناقب أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب ص
 تحت 2/208والحافظ محمد بف سميماف الكوفي في مناقب أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ 

. 10/266، ورواه ابف أبي الحديد في شرح النيج (679)رقـ
وفي تفريج :  ما لفظو3/31قاؿ العبلمة الحجة مجد الديف المؤيدي حفظو اهلل في لوامع األنوار  (3)

أرسمت فاطمة إلى أبي بكر تسألو ميراثيا مف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ مما أفاء : الكروب
إف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو : اهلل عميو بالمدينة وفدؾ وما بقي مف خمس خيبر، فقاؿ أبو بكر

فأبى أبو بكر أف يدفع إلى فاطمة شيئًا، : وساؽ حتى قاؿ ((ال نورث ما تركناه صدقة)): وسمـ قاؿ
فوجدت فاطمة عمى أبي بكر في ذلؾ فمـ تكممو حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صمى اهلل عميو وآلو 

وسمـ ستة أشير، فمما توفيت دفنيا زوجيا عمي ليبًل، ولـ يؤذف بيا أبا بكر، وصمى عمييا عمي 
وحكى فيو أف دفنيا ليبًل كاف بوصية . انتيى. أخرجو البخاري ومسمـ عف عائشة. رضي اهلل عنو



 

 

، والمصابيح ألبي 218-16/217، وشرح النيج البف أبي الحديد2/261وانظر االعتصاـ). منيا
 (.51، وفاطمة الزىراء والفاطميوف لمعقاد ص268-266العباس الحسني ص
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 .
ما الخالصة : (قؿَّ يا رسوؿ اهلل عف صفيتؾ صبري) الصفية إما المختارة عندؾ مف بيف بناتؾ، وا 

، وأراد اإلخبار عف قمة صبره بفراقيا . بالمودة أيضًا مف بينيفَّ
. ضعفو وىوانو: تكمؼ الجبلدة، ورقة الشيء: التجمد(: تجمدي (1)ورؽَّ عنيا)
استثناء منقطع عف األوؿ، يعني لكف في االقتداء بما كاف مف : (إال أف لي في التأسي بعظيـ فرقتؾ)

. عظيـ فرقتؾ
(. 2)فدحو السير إذا أثقمو، وأراد ما أثقؿ مف المصيبة بفقدؾ: (وفادح مصيبتؾ)
. مكاف لمتسمي عف فراقيا؛ ألنو أعظـ منو وأدخؿ في البموى والمصيبة: (موضع تعزٍ )
. شؽ في أحد جانبي القبر (3)المحد، وىو: الممحودة ىي: (فمقد وسدتؾ في ممحودة قبرؾ)
والبلـ في لقد محققة لمجمؿ بعدىا، وأراد فيذه األمور كميا : (وفاضت بيف نحري وصدري نفسؾ)

. موضع تعز ومفسرة لو: تقطَّع الكبد وتصدعيا حزنًا وحسرة، وىي موضوعة بياف لقولو
نَّا ِإَلْيِو َراِجُعوفَ }): ثـ تبل قولو تعالى ألنيا أعظـ ما يقاؿ عند حموؿ : [156:البقرة]({ِإنَّا ِلمَِّو َواِ 

. المصائب كما أشار إليو تعالى بيا
يحتمؿ أف يكوف ذلؾ في حؽ فاطمة وىو الظاىر، ويحتمؿ أف يكوف المراد : (فمقد اْسُتْرِجَعِت الوديعة)

. ىو الرسوؿ
. ممف كانت حاصمة عنده: (وُأِخَذِت الرىينة)
. عميكما (أما حزني)
. ال ينقطع أبداً : (فسرمد)

 __________
. عنو(: ب)في  (1)
وفي ذلؾ ما أخرجو اإلماـ األعظـ زيد بف عمي عميو السبلـ في المجموع الحديثي والفقيي  (2)

: قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: بسنده عف عمي عميو السبلـ قاؿ (610) برقـ258ص
. ((األجر عمى قدر المصيبة، ومف أصيب بمصيبة فميذكر مصيبتو بي، فإنكـ لف تصابوا بمثمي))
 .وىي(: ب)في  (3)
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، وأراد أني حزيف مستمر الحزف، وأنا ذاىب النـو ال أناـ، : التسييد: (وأما ليمي فمسيد) ذىاب النـو
ضافة التسييد إلى الميؿ عمى جية المبالغة، والسرمد إلى الحزف مبالغة أيضًا، كما قالوا صائـ ): وا 

(. 1 )(نياره، وقائـ ليمو
. الدار اآلخرة بالموت: (إلى أف يختاراهلل لي دارؾ)
. مستقر حتى يأذف اهلل بخبلؼ ذلؾ: (الت ي أنت بيا مقيـ)
أبيـ الحاؿ في المنبأ والمخّبر بو، وأراد بما كاف بعدؾ مف األمور العظيمة، (: (2)وستنبئؾ ابنتؾ)

. والحوادث الميمة في أمر الخبلفة واال ستئثار بيا
. االستقصاء في السؤاؿ: اإلحفاء ىو: (فأحفيا السؤاؿ)
. عف الحاؿ، لكف حذؼ الجار وعدى الفعؿ إليو: (واستخبرىا الحاؿ)
. عف القبر: (فإف أنصرؼ)
. لمف أخاطبو فيو: (فبل عف مبللة)
ف ُأِقـْ ) . أستمر عمى اإلقامة: (وا 
إيناس عف وحشة  (3)أراد إف إقامتي لو أقمت فإنما ىي: (!فبل عف سوء ظف بما وعد اهلل الصابريف)

. ذلؾ شكًا فيما وعد اهلل مف صبر عمى تحمؿ المكاره واألحزاف وتجرعيا (4)القبر، وليس
ىذا ىي كممة فصيحة، والغرض اإلشارة بيا إلى ما فعموه مف تمؾ األفعاؿ، : (ىذا ولـ َيُطؿ العيد)

نسوه، كما قاؿ الزبير لما ذكَّره أمير المؤمنيف حديث بغيو عميو : والعيد بؾ قريب لـ َيُطْؿ فيقاؿ
. إني أنسيت ىذا الحديث: وقتالو لو ظممًا، قاؿ

شادة الرتبة(: منؾ الذكر (5)ولـ يخؿُ ) . فيما ذكرتو في حقي، وقمتو في أمري مف رفع المنزلة وا 
. التعريؼ فيو قد سبؽ تفسيره: (والسبلـ عميكما)

 __________
كما أثبتو ( ب)صائـ ليمو وقائـ نياره، وظنف عمييا في : ما بيف القوسيف ورد في النسختيف ىكذا (1)

. وىو الصواب
. وستنبئؾ ابنتؾ بتظافر أمتؾ عمى ىضميا: العبارة في شرح النيج (2)
(. ب)ىي، سقط مف : قولو (3)
. فميس(: ب)في  (4)
 .يخمؿ(: ب)في  (5)
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. بالرأفة والرحمة والرقة: (سبلـ مودع)
. غير باغض(: (1)ال قالي)
 
ومف كبلـ لو عميو السبلـ في ذكر الدنيا  (184)
جاز إلى موضع كذا إذا عبر إليو، وأراد أنيا معبر إلى اآلخرة، : (أييا الناس، إنما الدنيا دار مجاز)

. أو يريد أف الدنيا مجاز ال حقيقة ليا؛ لكونيا منقطعة غير دائمة
ف اآلخرة دار قرار) . ال انتقاؿ عنو وال زواؿ: (وا 
ما مف: (فخذوا مف ممركـ) . مكاف مروركـ (2)إما مف مروركـ، وا 
نما ظيرت البلـ لفوات المصدر (3)لموضع: (لمقركـ) . استقراركـ، وا 
لمستر، يريد أف الطاعة  (4)الخرؽ: بارتكاب المعاصي، وتعدي الحدود، واليتؾ: (وال تيتكوا أستاركـ)

هلل تعالى ستر شامؿ، وغطاء مسترسؿ، فإذا ارتكب المعاصي خرؽ ذلؾ الحجاب، وىو تمثيؿ بديع 
. واستعارة حسنة

ما تضمرونو في خواطركـ، وتجترحونو في ذات صدوركـ مف كبير : (عند مف يعمـ أسراركـ)
. وصغير

. بالرفض ليا، واإلىماؿ ألطماعيا: (وأخرجوا مف الدنيا قموبكـ)
أراد أف ذلؾ اإلخراج إنما يكوف نافعًا قبؿ الموت، وحيف كاف العمؿ (: أف تخرج منيا أبدانكـ (5)قبؿ)

. مقبواًل، فأما بعد خروج األبداف مف األرواح بالموت فذلؾ غير نافع
. الضمير لمدنيا، يريد امتحنتـ بالشدائد، وسائر أنواع التكاليؼ: (ففييا اختبرتـ)
لآلخرة، وأراد أف اهلل تعالى خمؽ الخمؽ مف أجؿ العبادة، فيستحقوف بذلؾ الخمود في : (ولغيرىا خمقتـ)

[. 56:الذاريات]{َوَما َخَمْقُت اْلِجفَّ َواإِلنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوفِ }: (6)نعيـ اآلخرة ولذتيا، كما قاؿ تعالى
 __________

. ال قاٍؿ وال سئـ: في شرح النيج (1)
(. ب)مف سقط مف : قولو (2)
. لمكاف(: ب)في  (3)
. الخزؽ(: ب)في  (4)
. إلخ...مف قبؿ أف (: ب)في  (5)
 (.ب)تعالى، زياة في  (6)
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وىذا قد ورد عف الرسوؿ (: ما قدَّـ؟: ؟ وقالت المبلئكة(1)ما خمَّؼ: إف المرء إذا ىمؾ، قاؿ الناس)
نما أورده ىا ىنا بيانًا لقولو(3)في بعض األحاديث (2)عميو السبلـ أخرجوا مف الدنيا قموبكـ : ، وا 

واستحضارًا لفائدتو؛ ألف الناس إذا ىمؾ المرء يسأؿ الناس عمَّا خمَّؼ بعده مف األمواؿ، وأنواع 
النفائس لشغميـ بالدنيا وتيالكيـ في حبيا، والمبلئكة يسألوف عف أعماؿ اآلخرة، وعمَّا ينبغي السؤاؿ 
عنو وىو تقديـ األعماؿ الصالحة وأعماؿ النفس في المتاجر الرابحة، فكؿ واحد مف الفريقيف سائؿ 

. عف مقصوده
. مدح ليـ في معرض التعجب: (هلل آباؤكـ)
. مف أموالكـ: (فقدموا بعضاً )
نما [20:المزمؿ]{َوَأْقِرُضوا المََّو َقْرضًا َحَسناً }: عند اهلل تعالى، كما قاؿ تعالى(: (4)يكف لكـ قرضاً ) ، وا 

. سماه قرضًا مف أجؿ المجازاة عميو فيو بمنزلة ما ُيقترض وُيقضى
 __________

. ما ترؾ: في شرح النيج (1)
. صمى اهلل عميو وآلو وسمـ(: ب)في  (2)
إذا مات ابف آدـ تقوؿ المبلئكة بعضيـ : ))حديث الرسوؿ صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ىو بمفظ (3)

أخرجو اإلماـ الموفؽ باهلل في االعتبار وسموة العارفيف (. (ما خّمؼ؟: ما قّدـ؟ ويقوؿ ابف آدـ: لبعض
إذا : ))بمفظ (42734) رقـ638/ ىو في كنز العماؿ ج: ، قاؿ محقؽ االعتبار في تخريجو121ص

وعزاه إلى البييقي في شعب اإليماف، ( (ما أخَّر؟: ما قدَّـ؟ ويقوؿ الناس: مات الميت تقوؿ المبلئكة
 وعزاه إلى إتحاؼ السادة 1/405والديممي عف أبي ىريرة، وىو في موسوعة أطراؼ الحديث

. 3/227، 2/184، والمغني لمعراقي6/234المتقيف
 .قرضًا، سقط مف شرح النيج: قولو (4)
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: أراد كؿ األمواؿ، فطرح المضاؼ إليو، وجعؿ التنويف عوضًا عنو، كما قاؿ تعالى: (وال ُتْخِمُفوا ُكبلً )
. أراد كميـ [39:الفرقاف]{َوُكبّلً َضَرْبَنا َلُو اأَلْمثَاَؿ َوُكبّلً َتبَّْرَنا َتْتِبي راً }
(. 3)حقوقيا، وصرفيا في غير وجوىيا (2)ثقبًل وىو حمؿ وزرىا بمنع(: (1)فيكوف عميكـ َكبلِّ )

التجنيس الناقص، ثـ ىو عمى : وال تخمفوا ُكبًل فيكوف عميكـ َكبلِّ، مف أنواع البديع، يقاؿ لو: وقولو
ال ُتَناؿ : ، مثؿ قوليـ(4)أنواع، فحيث كاف متفؽ األحرؼ، متبايف الحركات يمّقب بالمختمؼ وىو ىذا



 

 

. الُغَرر إال بركوب الَغرر
 
بو أصحابو، وكاف كثيرًا ما ينادييـ بو  (5)ومف كبلـ لو عميو السبلـ يخاطب (185)
. أخذ اأُلىبة لمسفر: التجيز ىو: (!تجيزوا رح مكـ اهلل)
عف الدنيا واالنتقاؿ عنيا، شبَّييـ بحاؿ قـو اجتمعوا في معسكر ثـ صيح : (فقد نودي فيكـ بالرحيؿ)

. فييـ بالرحيؿ، فإنيـ مرتحموف ال محالة
: اإلقامة عمى الشيء وااللتفات إليو، يقاؿ: الُعرجة بضـ الفاء وفتحيا ىو: (وأقموا الُعرجة عمى الدنيا)

. إلى الدنيا (6)مالي عمى ىذا األمر ُعرجة وتعريج وتعرُّج أي إقامة والتفات، وأراد أنكـ ال تمتفتوا
. إلى اآلخرة: (وانقمبوا)
. وىي األعماؿ الصالحة(: مف الزاد (7)بصال ح ما يحضركـ)
. شاقَّة المصعد فييا: (فإف أمامكـ عقبة كؤوداً )
(. 8)يخاؼ فييا العطب: (ومنازؿ َمُخوفة)
. مفزعة يفزع فييا مف عاينيا: (ميولة)

 __________
. فيكوف فرضًا عميكـ: في شرح النيج (1)
. بمنعيا(: أ)في  (2)
. وجييا(: ب)في  (3)
(. ب)ىذا، سقط مف : قولو (4)
(. ب)ينادي، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (5)
. ال تمتفتوف(: ب)في  (6)
. بحضرتكـ: في شرح النيج (7)
 .اليبلؾ: العطب (8)
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ـْ ِإالَّ َواِرُدَىا}: إتيانيا، كما قاؿ تعالى: (ال بد مف الورود عمييا) ْف ِمْنُك ، وغرضو في [71:مريـ]{َواِ 
. أىواؿ القيامة (1)كبلمو ىذا

. لممساءلة والحساب: (والوقوؼ عندىا)
. لحظو لحظًا وممحظًا، إذا نظر إليو بمؤخر عينو(: المنية فيكـ دانية (2)واعمموا أف مبلحظ)
ُظُفُر الُبرُثف، وىو مف ذوات المخمب مف الطير بمنزلة الناب مف : اْلِمْخَمُب ىو: (وكأنكـ بمخالبيا)



 

 

مخمب مف  (3)نيى رسوؿ اهلل عف أكؿ كؿ ذي ناب مف السباع أو)): السَُّبع، وفي الحديث
(. 4()(الطير

تعمقت بكـ فبل يمكف الخبلص منيا، فيذه أوصاؼ المنية، وكاف القياس أف تكوف : (وقد نشبت فيكـ)
عمى بناء اسـ الفاعؿ، ولكنو عدؿ إلى بناء اسـ  (5)ىائمة وخائفة، أي ذات ىوؿ وخوؼ، فتكوف

. مف رءاىا ووقع فييا (6)المفعوؿ مبالغة في ذلؾ؛ لتمكف الخوؼ واليوؿ فييا، كأنو يخافيا ويياليا
 __________

(. ب)ىذا، زيادة في  (1)
. واعمموا أف مبلحظ المنية نحوكـ دائبة: مبلحظة، ولفظ العبارة في شرح النيج(: ب)في  (2)
. و(: ب)في  (3)
بسنده  (317) برقـ176أخرجو مف حديث اإلماـ زيد بف عمي عمييما السبلـ في المجموع ص (4)

، واإلماـ أبو طالب 2/291في أماليو" عف عمي عميو السبلـ، ورواه اإلماـ أحمد بف عيسى بف زيد 
عف ابف عباس، وأورده في موسوعة أطراؼ الحديث  (719) برقـ527عميو السبلـ في أماليو ص

، وسنف ابف ماجة 7/200، وسنف النسائي142 وعزاه إلى مسند أبي حنيفة10/138النبوي الشريؼ 
لى غيرىا مف 1/160، والتمييد البف عبد البر1/332، ومسند أحمد بف حنبؿ(3232)رقـ ، وا 

. مصادره
. إلخ...فتكوف عمؿ عمى بناء(: ب)في  (5)
 .وييابيا(: ب)في  (6)
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إذا نزؿ  (1)َفُظَع الرجؿ وأفظع بالفاء والظاء بنقطة مف أعبله: (وقد دىمتكـ منيا مفظعات األمور)
. بو أمر عظيـ، وَفُظَع األمر إذا غمب واشتدَّ 

المميبلت، أي تميؿ ما تحذرونو إليكـ : َضِمَع َيضَمع إذا ماؿ، والمضمعات: (ومضمعات المحذور)
. وتقصدكـ بو

. وصميا وحبائميا(: عبلئؽ الدنيا (2)فقطّْعوا)
. باال شتغاؿ باألعماؿ الصالحة فيي زاد التقوى(: (3)بزاد التقوى)

لياب األحشاء في قطع عبلئؽ : وأقوؿ إف ىذا الكبلـ قد بمغ في التيييج في اإلقباؿ عمى اآلخرة وا 
. الدنيا كؿ غاية مف ذلؾ

 
ومف كبلـ لو عميو السبلـ كمَّـ بو طمحة والزبير بعد أف بايعو الناس بالخبلفة، وقد عتبا مف  (186)



 

 

ترؾ مشورتيما واالستعانة في األمور بيما 
، وال فيو إخبلؿ باإلمامة  (4)يريد أف ىذا األمر: (لقد نقمتما يسيراً ) الذي أردتموه ليس أمرًا واجبًا عميَّ

. إف لـ يفعؿ فيو يسير ال أثر لو وال خطر لموقعو
أخَّرتما أمرًا عظيمًا ال ينبغي تأخيره، وىو متابعتي واال نقياد ألمر اهلل وأمري، مف : (وأرجأتما كثيراً )

َوآَخُروَف } [111:األعراؼ]{َأْرِجِو َوَأَخاهُ }: أرجى األمر إذا أخَّره ولـ ينظر فيو، كما قاؿ تعالى: قوليـ
، (5)أرييا السيا وتريني القمر: وما أخمؽ ما قااله بقوليـ في المثؿ [106:التوبة]{ُمْرَجْوَف أَلْمِر المَّوِ 

كوكب صغير تمتحف فيو األبصار، وىو مثؿ يضرب لمف تذَّكر أدؽ األمور ويغفؿ عف : والسيا
. أجبلىا وأوضحيا

. استفياـ واقع موقع التقرير(: (6)أال تخبرانن ي)
 __________

. أعبل(: ب)في  (1)
(. ىامش في ب)فاقطعوا : في نسخة (2)
. واستظيروا بزاد التقوى: في شرح النيج (3)
(. ب)األمر، زيادة في : قولو (4)
. 2/231لساف العرب  (5)
 .أال تخبراني: في شرح النيج (6)
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. ، وأكوف مستحقًا لمعتاب مف جيتكما(1)فأكوف ظالمًا لكما: (!أي شيء لكما فيو حؽ دفعتكما عنو)
مف  (3)مف األقساـ التي جعميا اهلل لكما، وخصكما بيا!(: استأثرت عميكما بو (2)وأي قسـ)

. األمواؿ
. المنقطعة، وأراد اإلضراب عمَّا يتعمؽ بحاليما، وذكر حاؿ غيرىما مف المسمميف: ىي: (أـ)
مما يتعمؽ بأحواليـ، وفصؿ شجارىـ في خصوماتيـ وغير : (أي حؽ رفعو إليَّ أحد مف المسمميف)

. ذلؾ، مما يكوف موقوفًا عمى أمري وُأحكّْـ فيو نظري
يفاء المظمـو حقو مف ذلؾ(: (4)ضعفت عنو) . فمـ يمكني أخذه مف الظالـ، وا 
. فمـ أتمكَّف مف إمضائو عمى حكـ الشريعة، وأمر اهلل تعالى ورسولو: (أـ جيمتو)
فمـ أضعو في موضعو، أو يريد أخطأت في مسألة فمـ أعرؼ وجييا ودليميا، : (أـ أخطأت بابو)

. فيذه األمور كميا يتوجو فييا النقـ والعتاب، وليس منيا واحد حاصؿ في حقي
َغْيِر ُأْوِلي }: الحاجة، قاؿ تعالى: اإِلْرَبةُ (: (5)واهلل ما كانت لي في الخبلفة رغبة، وال فييا ِإْرَبةٌ )



 

 

وأراد أف السبب فيما نقمتماه عميَّ واجترأتما عميَّ بو مف المعاتبة؛ إنما  [31:النور]{اإِلْرَبِة ِمَف الرَّْجاؿِ 
ىو ألجؿ دخولي في الخبلفة، وقيامي بأعبائيا، فكاف ذلؾ سببًا لمطعف وتطمبًا لممعائب والمثالب؛ 
زعمًا منكما أف لي فييا رغبة وأف لي فييا حاجة، فمالي فييا رغبة وشوؽ، وال لي فييا حاجة مف 

. الحوائج الدنيوية
. وخبلفتي (6)دعاء مضطر إلى واليتي، محب لتصرفي: (ولكنكـ دعوت موني)
. بما أعطيتموني مف الطاعة فوجبت الحجة عميَّ بذلؾ: (وحممتموني عمييا)

 __________
(. ب)لكما، سقط مف : قولو (1)
. أـ أي قسـ: في شرح النيج (2)
. بو(: ب)في  (3)
. فيو(: ب)في  (4)
. وال في الوالية إربة: في شرح النيج (5)
 .لنصرتي(: ب)في  (6)
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أفضى إلى فبلف بسره إذا أعطاه ما عنده منو، وأراد فمما ألقت إليَّ أمورىا : (فمما أفضت إليَّ )
. وأعباءىا

لما دىمني أمر كذا نظرت إلى : اعتمدت في جميع أموري كميا، مف قوليـ: (نظرت إلى كتاب اهلل)
. فبلف أي اعتمدتو في كؿ أحوالي

. مف غير مخالفة في ذلؾ: (وما وضع لنا، وأمرنا بالحكـ بو فاتبعتو)
أراد أني جعمت الكتاب والسنة إماميف لي أقتدي بيما، وأقرر (: فاقتديتو (1)وما استسف رسوؿ اهلل)

. سيرتي عمييما، وال أقدـ وال أحجـ في األمور كميا إال بيما
(. 2)في ذلؾ: (فمـ أحتج)
. فبخذ بو، وأصدر األحكاـ عنو: (إلى رأيكما)
. مف الكتاب والسنة عف كؿ ما عداىما (3)استغناء بماذكرتو: (وال رأي غيركما)
. في الفتاوى واألقضية: (وال وقع حكـ جيمتو)
خواني مف المسمميف) . في إصداره عمى وجيو: (فأستشيركما وا 
. يشير إلى أنو لو وقع الجيؿ في حكـ أو قضية: (ولو كاف ذلؾ)
رغب عف الشيء إذا لـ يرده، ورغب فيو إذا أراده، وغرضو أنو لو : (لـ أرغب عنكما وال عف غيركما)



 

 

. افتقر إلى رأييما ورأي غيرىما لـ يتركو زىدًا فيو ورغبة عنو
َلَقْد }: القدوة، وىي االسـ مف التأسي، قاؿ اهلل تعالى: األسوة ىي(: (4)وأما ما ذكرتما مف األسوة)

ـْ ِفي َرُسوِؿ المَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ  فإنيما نقما ترؾ االقتداء بيما وعدـ التأسي  [21:األحزاب]{َكاَف َلُك
. بأحواليما

. اإلشارة إلى ما ىو عميو مف األمر والحؿ والعقد: (فإف ذلؾ)
. فأحكّْـ آراءكما فيو: (أمر لـ أحكـ أنا فيو برأيي)
. ، ومحبة فيو(5)إرادة مني لو: (وال وليتو ىوى من ي)

 __________
. وما استف النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ فاقتديتو: في شرح النيج (1)
. في ذلؾ كمو(: ب)في  (2)
. ذكره(: ب)في  (3)
. مف أمر األسوة: وفي شرح النيج( ب)في  (4)
 (.ب)لو، سقط مف : قولو (5)
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نما ذكر اسميما مع (: (1) [صمى اهلل عميو وآلو وسمـ]بؿ وجدت أنا وأنتما ما جاء بو رسوؿ اهلل) وا 
شارة إلى إنصافيما، وأنو لـ يستبد بشيء غير ما معيما كما ُأِلَؼ  اسمو مبلطفة في الخطاب ليما، وا 

. ، وُعِيَد مف شمائمو الَسْمَسة(2)في خبلئقو السَبطة
. المصالح كميا والمفاسد (4)باألمر والنيي، والحث والزجر، وتعريؼ(: (3)قد ُفِرَغ فيو)
حصائو عمى ما عممو وفرضو: (فمـ أحتج إليكما فيما فرغ اهلل مف قسمو) مضائو عمى ما قدَّره، وا  . وا 
. أنفذه عمى قدر ما رآه مف المصمحة: (وأمضى فيو حكمو)
تعاتبوا : االسـ مف المعاتبة، يقاؿ: (5)العتبى ىي: (فميس لكما واهلل عندي في ىذا وال لغيركما عتبى)

: استعتبتو فأعتبني أي استرضيتو فأرضاني، قاؿ بشر بف أبي خاـز: فأصمح بينيـ العتاب، ويقاؿ
غضبت تميـ أف تقتَّؿ عامر 

 
فأعتبوا بالصيمـ  (6)يـو النسار

 
. أي أعتبناىـ بالسيؼ، يريد أرضيناىـ بو

. أي جعميا مائمة إليو في كؿ أحواليا(: إلى الحؽ (7)أخذ اهلل بقموبنا وبقموبكـ)



 

 

ياكـ الصبر) . عمى ما نحف بصدده مف ىذه األمور الميمة، والخطوب النازلة: (!وأليمنا وا 
. عمى فعمو وأدائو: (رحـ اهلل رجبًل رأى حقًا فأعاف عميو)
. ظممًا فأنكره وغيَّره(: جورًا فردَّه (8)ورأى)
. معيناً : (وكاف عوناً )
. مف غير حيؼ وال عصبية: (بالحؽ)

 __________
(. ب)زيادة في  (1)
. أي المتسعة (2)
. منو: وفي شرح النيج( ب)في  (3)
. وتفريؽ(: ب)في  (4)
. ىو(: ب)في  (5)
. 2/675وىو تصحيؼ، والبيت في لساف العرب . اليسار(: ب)في  (6)
. وقموبكـ: في شرح النيج (7)
 .أو رأى: في شرح النيج (8)
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نما عقَّب الدعاء عقيب : (عمى صاحبو) الضميرلمجور، أي عمى صاحب الجور ليرجع عف جوره، وا 
ذكره لمعتاب ليما؛ جريًا عمى عادتو في الجؤار إلى اهلل تعالى، والمجأ إليو في إلياـ الحؽ لمف يقاتمو 
كيبل يقتمو عمى بغيو وظممو، وقد مرَّ في كبلمو غير مرة، وىكذا يكوف عادة أئمة الحؽ والداعيف إلى 

. نصرة ديف اهلل بالجياد في سبيمو
 
ومف كبلـ لو عميو السبلـ وقد سمع قومًا مف أصحابو يسبوف أىؿ الشاـ أياـ حربيـ بصفيف  (187)
شيئًا، وال يعوداف بنفع  (2)يريد أف السبَّ واألذية ال يجدياف(: أف تكونوا سبابيف (1)إني ال أرى لكـ)

(. 3)((المؤمف ال يكوف لعاناً )): في ديف وال دنيا، وفي الحديث
وىو ما كاف منيـ مف الجرأة عمى اهلل تعالى بقتاؿ إماـ الحؽ (: لو وصفتـ أعماليـ (4)ولكف)

. إنفاذ أحكاـ اهلل (5)والخروج عميو، ومنعو عف
. وىو ما كاف مف التباس الحؽ عمييـ، وغمبة الشبيات عمى قموبيـ: (وذكرت ـ حاليـ)
. مف السبّْ والمعف واألذية: (كاف أصوب في القوؿ)
. عند اهلل تعالى؛ لما فيو مف النصيحة: (وأبمغ في العذر)



 

 

: ما يكوف إصبلحًا لحالكـ وحاليـ، وىو الدعاء بأف تقولوا: (وقمتـ مكاف سبّْكـ إياىـ)
َـّ، احقف دماءنا ودماءىـ) عف أف تكوف ميراقة عمى غير وجييا، وعمى خبلؼ رضواف اهلل : (المَُّي

. وجيادًا في سبيمو
 __________

(. ب)إني أكره لكـ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
. ال يحدثاف(: ب)في  (2)
 7/453في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ (( ال يكوف المؤمف لعاناً : ))الحديث بمفظ (3)

تحاؼ السادة 3/470، والترىيب والترغيب لممنذري(2019)وعزاه إلى سنف الترمذي رقـ  ، وا 
(. 4848)، ومشكاة المصابيح لمتبريزي رقـ7/484المتقيف

. ولكنكـ: في شرح النيج (4)
 .مف(: ب)في  (5)
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. بالفيء إلى الحؽ واالرعواء إليو: (وأصمح ذات بيننا وبينيـ)
صرارىـ عمى خبلفو(: (1)واىدىـ مف ضبلليـ) . ميميـ عف الحؽ، وا 
. منَّا ومنيـ: (حتى يعرؼ الحؽ مف جيمو)
التعدي، وليج : ارعوى عف الغي إذا كّؼ عنو، والعدواف: (!ويرعوي عف الغي والعدواف مف ليج بو)

ارعوو  (2)بالشيء إذا ولع بو، ووزف ارعوى افعوؿ، والواو فيو زائدة، وحكي عف بعضيـ أف أصمو
بواويف، وىذا ال وجو لو؛ ألنو مف الرعاية والميا ياء، والصحيح أف المو ياء وأف واوه زائدة، فميذا 

. كاف وزنو افعوؿ، وأصمو افعمؿ كاقشعرَّ 
 
يتسرع لمحرب  (3)وقاؿ عميو السبلـ بصفيف وقد رأى الحسيف (188)

: أي يسارع إلى القتاؿ، ويريد الكر عمييـ
ممكت زماـ الناقة إذا حفظتو في : أراد يحفظونو عف القتاؿ، مف قوليـ: (اممكوا عن ي ىذا الغبلـ)

. يدؾ، واقتدرت عميو
يياؤه: (ال ييدَّني) . إذا ُقِتؿ، أي يكسر عظامي، مف ىدّْ البناء وىو كسره وا 
َنِفَس بيذا : أي أضفَّ بيما، مف قوليـ: (4)(عف الموت- يريد ال حسف وال حسيف-فإني أنفس بيذيف )

. األمر إذا كاف ضنينًا بو
. عف أف يقتبل فيموتا (6)يريد(: (5)عمى الموت)



 

 

 __________
(. ب)ضبللتيـ، وكذا في نسخة، ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
(. ب)أف أصمو، سقط مف : قولو (2)
وقد رأى الحسف ابنو عميو السبلـ يتسرع إلى الحرب، وكذا في نسخة ذكره في : في شرح النيج (3)

. (ب)ىامش 
. يعني الحسف والحسيف عمييما السبلـ-فإنني أنفس بيذيف : في شرح النيج (4)
. عف الموت(: ب)في  (5)
 (.ب)يريد، سقط مف : قولو (6)
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مخافة أف يكوف ذلؾ سببًا (: (1)[صمى اهلل عميو وآلو وسمـ]لئبل ينقطع بيما نسؿ رسوؿ اهلل )
النقطاع ذرية رسوؿ اهلل؛ ألنو صمى اهلل عميو وآلو وسمـ لـ يكف لو عقب مف صمبو، ولـ يكف لو أوالد 

براىيـ، والطاىر، والطيب، كميـ مف خديجة، إال إبراىيـ فيو مف مارية: إال أربعة ( 2)عبد اهلل، وا 
نما كاف عقبو مف ذرية فاطمة، وفي الحديث : درجوا صغارًا لما يعمـ اهلل في ذلؾ مف المصمحة، وا 

. يشير إلى ما ذكرناه (3)((لكؿ نبي ذرية، وذريتي مف صمبؾ يا عمي))
 
وقاؿ عميو السبلـ لما اضطرب عميو أصحابو في أمرالحكومة  (189)
. مف الجياد والنصيحة، وقبوؿ األمر واإلعانة: (أييا الناس، إنو لـ يزؿ أمري معكـ عمى ما أحب)
. نيكت الثوب إذا لبستو حتى تقطَّع: بالغت في أخذكـ بالقتؿ، يقاؿ: (حتى نيكتكـ الحرب)
أراد أنو ُقِتؿ منكـ بعضكـ وبقي األكثر، ويحكى أف عدة القتمى في : (وقد واهلل أخذت منكـ وتركت)

. عسكر أمير المؤمنيف سبعة عشر ألؼ قتيؿ
. أقطع وأكثر قتبلً (: أنيؾ (4)وىي لعدوكـ)

 __________
. زيادة في شرح النيج (1)
. 216-214انظر المصابيح في السيرة ألبي العباس الحسني ص (2)
لو شاىد أخرجو المرشد باهلل يحيى بف الحسيف الشجري عميو السبلـ في األمالي  (3)

إف اهلل عز وجؿ جعؿ ذرية كؿ )): ، بسنده عف جابر بف عبد اهلل األنصاري بمفظ1/152الخميسية
ف اهلل عّز وجّؿ جعؿ ذريتي في صمب عمي بف أبي طالب ، وأخرجو الفقيو ابف ((نبي مف صمبو، وا 

عف جابر بف عبد اهلل األنصاري مع  (72) تحت الرقـ 50المغازلي الشافعي في المناقب ص



 

 

 وعزاه إلى 3/148اختبلؼ يسير في بعض لفظو، وىو في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 
، وكنز 1/317، وتأريخ بغداد لمخطيب البغدادي179، وأخبلؽ النبوة3/35المعجـ الكبير لمطبراني

. وغيرىا (32892)العماؿ
 .بعدوكـ(: ب)في  (4)
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. ويحكى أف عدة القتمى مف عسكر معاوية كانوا أربعة وعشريف ألؼ قتيؿ
ـُ لقولي(: أميراً  (1)لقد كنت أمس) . ينفذ أمري، وُيْحَتَك
. تابعًا لغيري، سيقة لكبلمو: (فأصبحت اليـو مأموراً )
. مانعًا لما أردت: (وكنت أمِس ناىياً )
. ممنوعًا عمَّا أردت، وأراد باألمس ما مضى، وأراد باليـو ما ُيْسَتْقَبؿُ : (فأصبحت اليـو منيياً )
. عمى ما أنتـ عميو مف تصويب التحكيـ، والرضاء بو: (وقد أحببتـ البقاء)
إذ الطاقة لي عمى ذلؾ مع مخالفتكـ لي، وعصيانكـ : (وليس لي أف أحممكـ عمى ما تكرىوف)

ىماليا، فما كاف منيـ إال  ألمري، وفي كبلمو ىذا داللة عمى أنو قد بمغ الغاية في ترؾ الحكومة وا 
. المكابرة عمى خبلؼ رأيو، واالعوجاج عنو ونبذ رأيو واطّْراحو

 
يعوده  (3[)الحارثي]دخؿ عمى العبلء بف زياد  (2)ومف كبلـ لو عميو السبلـ بالبصرة، لما (190)

: لو (4)وكاف مف أصحابو، فمما رأى سعة داره، فقاؿ
يشير إلى أف البناء فوؽ الكفاية ال حاجة إليو، وفي : (ما كنت تصنع بسعة ىذه الدار في الدنيا)

. ((مف بنى فوؽ ما يكفيو طوقو اهلل بو إلى سبع أرضيف)): الحديث
: فيو وجياف(: إلييا في اآلخرة كنت أحوج (5)أنت)

أف يريد أف التوسع في عمارة المساكف إنما يكوف في اآلخرة؛ ألنيا موضع استقرار وتوطف : أحدىما
. واستمرار، فأما الدنيا فيي دارقمعة

صبلح أمر اآلخرة كاف : وثانييما أف يريد أف إنفاؽ ثمنيا والذي بنيت بو ابتغاء وجو اهلل تعالى، وا 
. أحسف وأعجب؛ لكونو دائمًاباقياً 

ثبات الحاجة: (وبمى) . إضراب عما قالو مف أنو ال حاجة إلييا في الدنيا، وا 
 __________

(. ىامش في ب)باألمس : في نسخة (1)
. وقد: في شرح النيج (2)



 

 

. وشرح النيج( ب)زيادة في  (3)
. قاؿ(: ب)في  (4)
 .أما أنت: وفي شرح النيج( ب)في  (5)
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. كانت طريقًا إلى اآلخرة، وُوصمة إلييا: (إف شئت بمغت بيا اآلخرة)
تطعـ فييا الطعاـ مف جائع ومسكيف، وغريب وابف سبيؿ، وغير ذلؾ مما : (َتْقِري فييا الضيؼ)

. يكوف قربة إلى اهلل تعالى، وطمبًا لثوابو
. بإعطائيـ فييا ومواساتيـ، وكيفيـ واستقرارىـ فييا: (وتصؿ فييا الرحـ)
وتضع الحقوؽ فييا مواضعيا، مف شرائؼ الخصاؿ، ومحامد الشيـ، !(: مطالعيا (1)وتطمع الحقوؽ)

ومكاـر األخبلؽ، فإف ىذه األمور كميا مما يقرب إلى اهلل تعالى، ويرفع الدرجات عنده، وفي 
. يعني الدنيء منيا (2)((إف اهلل يحب مكاـر األخبلؽ، ويكره سفسافيا)): الحديث

 __________
. وتطمع منيا الحقوؽ مطالعيا: وفي شرح النيج( ب)في  (1)
 في كتاب 1/115رواه اإلماـ المرتضى محمد بف اإلماـ اليادي إلى الحؽ في مجموعو  (2)

اإليضاح، وأخرجو مف حديث بسنده عف كريب مولى ابف عباس، اإلماـ المرشد باهلل في األمالي 
إف اهلل يحب مكاـر )): ، وورد منو قولو2/20، وانظره في مسند شمس األخبار1/77الخميسية 
 وعزاه إلى إتحاؼ السادة 3/219في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ ( (األخبلؽ
 .7/93،94المتقيف

(4/1282 )

 

ويحكى أف بنت حاتـ الطائي لما أتي بيا سبية إلى الرسوؿ عميو السبلـ فجعموىا مع غيرىا مف 
السبايا في حظيرة، ومرَّ الرسوؿ عميو السبلـ لمصبلة فأومؤا إلييا أف تكممو في إطبلقيا عف اإلسار، 

، ويفؾ العاني، ويقري الضيؼ، (1)يارسوؿ اهلل، إف أبي كاف يطعـ الجائع: فمما بصرت بو قالت
أنا بنت : فقالت لو ((ياجارية، ومف أبوؾ؟ ىذه صفة المؤمنيف)): ويحب مكاـر األخبلؽ، فقاؿ ليا

(( أطمقوا إسارىا: ))، ثـ قاؿ ليـ((لو كاف أبوؾ إسبلميًا لترحمنا عميو: ))، فقاؿ ليا(2)حاتـ الطائي
: بعد أف ىرب وتركيا فأخذوىا، فإذا فعمت ذلؾ (4)بأخييا عدي بف حاتـ (3)وكساىا وألحقيا



 

 

ألف ىذه األشياء إذا كانت مفعولة عمى ىذه األوجو، فيي مف أعماؿ : (فإذًا أنت قد بمغت اآلخرة بيا)
. اآلخرة والمقربات إلييا

: يعني العبلء بف زياد(: (5)فقاؿ لو العبلء)
شكوت فبلنًا أشكوه إذا أخبرت عنو بسوء فعمو : (يا أمير المؤمنيف، أشكو إليؾ أخي عاصـ بف زياد)

. معؾ شكوًا، واالسـ منو الشكوى
 __________

. الحاج(: ب)في  (1)
. أبي حاتـ الطائي: فقالت(: ب)في  (2)
، واالعتبار لئلماـ الموفؽ باهلل (588) تحت الرقـ451-449انظر أمالي اإلماـ أبي طالب ص (3)

(. 510) برقـ648-647ص
ى الجواد 68ىو عدي بف حاتـ بف عبد اهلل بف سعد الطائي، أبو وىب، وأبو طريؼ، المتوفى سنة (4)

ى فأكرمو وفرح 9بف الجواد، أمير صحابي، قدـ عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ سنة 
بإسبلمو، وشيد فتوح العراؽ وكسرى وفتوح الشاـ، وشيد مع أمير المؤمنيف عميو السبلـ حروبو، 

وكاف مف خمص أصحابو ومحبيو، ونزؿ الكوفة ومات بيا عف مائة وعشريف سنة، روى عنو 
(. 4/220، واألعبلـ3/141لوامع األنوار). المحدثوف ستة وستيف حديثاً 

 ..الغبلـ(: أ)العبلء، كما أثبتو، وفي : وفي شرح النيج( ب)في  (5)
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. حتى شكوتو (2)أي شيء عرض في حالو(: (1)مالو: فقاؿ)
. جبة مف صوؼ: جمع عباءة عمى حد تمرة وتمر، وىو: (لبس العباء: فقاؿ)
. تركيا واطَّرحيا زىدًا فييا(: الدنيا (3)وتخمى عف)
عميؾ زيدًا أي ألزمو، وعميَّ زيدًا أي : أي أحضروه، وعمي اسـ فعؿ كما تقوؿ: (عميَّ بو: فقاؿ)

. أولِنيو
. قعد بحضرتو: (فمما جاء)
نما كانت عدوًا لو، ألف غاية العدو : العدي!(: يا ُعدَّي نفسو: لو (4)فقاؿ) تصغير العدو، وا 

وقصارى أمره ىو االجتياد في إتبلؼ النفس، والنفس حاليا ىذا، فإنيا أمَّارة بالسوء، وىو ىبلؾ 
فساده، وفي ذلؾ استحقاؽ العذاب السرمد، فبل عداوة أعظـ مف ذاؾ (. 5)الديف وا 

أشد العطش، واليياـ كالجنوف : ىاـ عمى وجيو مف شدة العشؽ، واليياـ: (لقد استياـ بؾ الخبيث)
. الشيطاف، وسمي خبيثًا لكثرة خبثو ورداءتو: مف العشؽ، والخبيث



 

 

. فتيجرىـ وتستوحش منيـ، وتكدّْر عمييـ معيشتيـ وتنّغصيا(: (6)!أما رحمت أوالدؾ وأىمؾ)
مف األكؿ والشرب، والمبلذ الحسنة وأباحيا بما قرر مف األدلة : (أترى أف اهلل أحؿ لؾ الطيبات)

. العقمية والنقمية
. تستعمميا، وتتنعـ فييا: (!وىو يكره أف تأخذىا)
مف أف يبيح اهلل لؾ شيئًا ثـ ينياؾ عنو، أو مف أف يحؿ شيئًا ثـ (: (7)أنت أىوف عمى اهلل مف ذاؾ)

يحرمو، أو غير ذلؾ مما يكوف مناقضة في الحكمة، وطعنًا فييا، أو يبدو لو مف ذلؾ خبلؼ ما 
. عممو، فيذه األمور كميا مستحيمة عمى اهلل تعالى، فأمرؾ أقؿ وأحقر مف أف يجري فيو ذلؾ

 __________
وما لو؟ : قاؿ: في شرح النيج (1)
. حالتو(: ب)في  (2)
. مف: في شرح النيج (3)
. قاؿ لو: وشرح النيج( ب)في  (4)
.. ذلؾ(: ب)في  (5)
. أما رحمت أىمؾ وولدؾ: في شرح النيج (6)
 .ذلؾ: في شرح النيج (7)
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فيما تمبسو مف مبلبسؾ الخشنة، : (يا أمير المؤمنيف، ىذا أنت في خشونة ممبسؾ: قاؿ)
(. 2)التي رقعيا حتى استحيا مف راقعيا (1)كاْلِمْدَرَعةِ 

يأكمو وىو : أال تنخمينو؟ فقالت: فكاف يأكؿ الشعير بغير نخؿ، فقيؿ لخادمتو يوماً : (وجشوبة مأكمؾ)
(. 3)المينأ قد أمرني أالَّ أنخمو

. كممة دعاء، وىي منصوبة عمى المصدرية: (!ويحؾ: قاؿ)
. أي إف حالؾ مخالؼ لحالي في ذلؾ؛ ألني إماـ لمخمؽ، وأنت لست إمامًا ليـ: (إني لست كأنت)
. مف اختصو باإلمامة، واصطفاه ليا: (إف اهلل فرض عمى أئمة الحؽ)
أف يجعموا حاليـ مثؿ حاؿ الضعفاء في لباسيـ وأكميـ، وسائر تصرفاتيـ : (أف يقدّْروا نفوسيـ)

: ويمثموا حاليـ
: أىؿ الفاقة والمسكنة، ويكوف في ذلؾ غرضاف: (بضعفة الناس)

. أف يكوف ذلؾ طريقًا لمخمؽ إلى ترؾ الدنيا والزىد فييا: أحدىما
 __________



 

 

. الثوب: المدرعة (1)
 في باب ترؾ التنعـ، عف أمير المؤمنيف عمي 117روى اإلماـ الموفؽ باهلل في االعتبار ص (2)

. (لقد رقعت مدرعتي ىذه حتى استحييت مف راقعيا): عميو السبلـ أنو قاؿ
 في 84روى اإلماـ الموفؽ باهلل الحسيف بف إسماعيؿ الجرجاني عميو السبلـ في االعتبار ص (3)

دخمت عمى أمير المؤمنيف عميو السبلـ : باب القناعة والحرص، بسنده عف األسود بف عمقمة، قاؿ
ف أشطاف النخالة لتبيف في  وبيف يديو طبؽ مف خوص، عميو قرص أو قرصاف مف خبز شعير، وا 

أال نخمت : الخبز وىو يكسره عمى ركبتيو، ويأكمو عمى جريش، فقمنا لجارية لو سوداء اسميا فضة
يأكؿ ىو الميّنى، ويكوف الوزر في عنقي، فتبسـ : ىذا الدقيؽ ألمير المؤمنيف عميو السبلـ، فقالت

ـَ يا أمير المؤمنيف؟ قاؿ: أنا أمرتيا أف ال تنخمو، فقمت: عميو السبلـ وقاؿ ذلؾ أحرى أف تذؿ : َفِم
 .النفس، ويقتدي بي المؤمنوف، وألحؽ بأصحابي

(4/1285 )

 

تيويف الحاؿ عمى الضعفاء وأىؿ المسكنة، في التأسي باألفاضؿ مف الخمؽ؛ ألف ذلؾ : وثانييما
ىذا اإلماـ عمى : ييوّْف ما في نفوسيـ مف الفقر والحاجة، فإذا ضاقت عميو المسالؾ كاف لو أف يقوؿ

. عظـ قدره، وارتفاع خطره عند اهلل عمى مثؿ حالتي، فيسكف عند ذلؾ جزعو وتطمئف نفسو
: فيو روايتاف(: (1)!كيبل يتبيغ عمى الفقير فقره)

(. 2)تبيغ الدـ إذا ىاج، وكثر بو: يتبيغ مف قوليـ: أحدىما
خبلؼ الضيؽ، أي ال يكبر عميو حاؿ فقره : يتسيع بالسيف بثبلث مف أسفميا، واالتساع: وثانييما

. فتضيؽ نفسو مف أجمو
 
ومف كبلـ لو عميو السبلـ وقد سألو سائؿ عف أحاديث البدع، وعما في أيدي الناس مف  (191)

: اختبلؼ األخبار، فقاؿ
يريد مف أحاديث الرسوؿ ما ىو حؽ يعمؿ بو، وما ىو باطؿ : (إف في أيدي الناس حقا وباطبلً )

. مكذوب عمى الرسوؿ فيو
. بعضيا عمى ما ىو بو، وبعضيا عمى غير ما ىو بو: (وصدقًا وكذباً )
. أي وبعضيا ناسخ لغيره تستمر فيو المصمحة، وبعضيا منسوخ ال مصمحة فيو: (وناسخًا ومنسوخاً )
ما كاف شامبًل ألفراد متعددة، : فيو غيره، والعاـ (3)ما لـ يكف مندرجا: فالخاص: (وعامًا وخاصاً )

. وصور متماثمة
. أريد بو ظاىره، فبل يحتاج إلى تفسير وبياف: (ومحكماً )



 

 

. يحتاج فيو إلى تفسير: (ومتشابياً )
. ُأِخَذ عمى جيتو وقصده: (وحفظاً )
. ُأِخَذ عمى غير وجيو: (ووىماً )

 __________
. كيبل يتبيغ بالفقير فقره: في شرح النيج (1)
(. ب)بو، سقط مف : قولو (2)
 .موضوعاً (: ب)في  (3)

(4/1286 )

 

إنو سيكذب : ))ُأْبِمَغ عنو ما ال يقولو، وليذا قالعميو السبلـ(: كذب عمى رسوؿ اهلل (1)وقد)
(. 2()(عمي

. في زمنو مف غير مباالة وال مراعاة لجبللة منصبو في النبوة: (عمى عيده)
: فأزعجو ذلؾ حتى قاـ خطيباً : حتى ىذه متعمقة بكبلـ تقديره: (حتى قاـ خطيباً )
(. 3)(((مف كذب عميَّ متعمدًا فميتبوأ مقعده مف النار)): فقاؿ)
نما أتاؾ بالحديث أربعة رجاؿ) ف كثروا واضطربوا فيما نقموه مف ىذه األخبار، : (وا  أراد أف الرواة وا 

. ىذه العدة، وىي جامعة لكثرة أعدادىـ (4)فبل يخرجوف عف
 __________

. ولقد(: ب)في  (1)
رواه اإلماـ اليادي إلى الحؽ يحيى بف الحسيف عميو السبلـ في كتاب تثبيت إمامة أمير  (2)

أييا )):  مف مجموع رسائمو مف حديث لفظو436المؤمنيف عمي بف أبي طالب صموات اهلل عميو ص
الناس، إنو سيكذب عميَّ مف بعدي كما كذب عمى األنبياء مف قبمي، فما جاءكـ عني مف حديث 
فاعرضوه عمى كتاب اهلل، فما شاكؿ كتاب اهلل فيو مني وأنا قمتو، وما لـ يشاكؿ كتاب اهلل فميس 

 مف المجموع، وفي 149، ورواه أيضًا في الرد عمى أىؿ الزيغ مف المشبييف ص((مني ولـ أقمو
 مف المجموع 492 مف نفس المجموع، وفي كتاب القياس ص480كتاب تفسير معاني السنة ص

. 1/21أيضًا، وىو في االعتصاـ لئلماـ القاسـ بف محمد عميو السبلـ 
ىو مف األحاديث المتواترة، ورواه (( مف كذب عميَّ متعمدًا فميتبوأ مقعده مف النار: ))حديث (3)

، وأورده 182، والحاكـ الجشمي في تنبيو الغافميف ص1/23اإلماـ القاسـ بف محمد في االعتصاـ
 وعزاه إلى ثمانية وأربعيف مصدرًا منيا 525-8/524في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 

البخاري ومسمـ، وابف ماجة، وأبو داود، والترمذي، ومسند أحمد بف حنبؿ، والسنف الكبرى لمبييقي 



 

 

. وغيرىا كثير، انظر الموسوعة
 .مف(: ب)في  (4)

(4/1287 )

 

. مبالغة في الحصر والضبط: (ليس ليـ خامس)
. بمسانو، وىو يبطف الكفر: (رجؿ منافؽ مظير لئليماف)
، وأراد أنو مظير لئلسبلـ، واألمر عمى خبلؼ (1)إظيارحسف السمت: التصّنع: (متصنّْع باإلسبلـ)

. ذلؾ
. ال يجانب اإلثـ(: (2)ال يتأثـ)
. أي ال يجانب الحرج، وىو اإلثـ، بؿ يقع فييما مف غير مباالة: (وال يتحرَّج)
. مف غير شبية لو في ذلؾ: (يكذب عمى رسوؿ اهلل متعمداً )
. قولو وال خبره الذي يخبر بو(: لـ يقبموا منو (3)فمو عمـ الناس أنو منافؽ)
. فيما نقؿ إلييـ: (ولـ ُيَصدُّْقوا قولو)
. كاف معو مدة مف الزماف ورافقو: (صاحب رسوؿ اهلل: ولكنيـ قالوا)
. بعينو: (رآه)
. أخباره التي نقميا: (وسمع منو)
. لقؼ الشيء وتمقفو إذا أخذه بسرعة: (ولقؼ عنو)
يقبمونو ويعمموف عميو في ىذه األحكاـ كميا، في التحميؿ والتحريـ لما قرر مف : (فيأخذوف بقولو)

: حالو، وبما يظير مف أمره، ثـ أخذ في شرح حاؿ المنافقيف، وبياف حاليـ، بقولو
حيث كانوا نياية في الخبث والرداءة والعداوة في الديف : (وقد أخبرؾ اهلل عف المنافقيف بما أخبرؾ)

. والفساد
ِإفَّ اْلُمَناِفِقيَف }: فتارة بالكذب، كما قاؿ تعالى(: لؾ (4)ووصفيـ بما وصفيـ بو)

ـُ اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُىـْ }: ومرة بالعداوة، حيث قاؿ تعالى [1:المنافقوف]{َلَكاِذُبوفَ  ومرة  [4:المنافقوف]{ُى
وغير ذلؾ مف  [142:النساء]{ِإفَّ اْلُمَناِفِقيَف ُيَخاِدُعوَف المََّو َوُىَو َخاِدُعُيـْ }: بالخدع، حيث قاؿ تعالى

. الصفات الدالة عمى فساد بواطنيـ، واشتماؿ قموبيـ عمى الغؿ والحسد والعداوة
 __________

(. 312مختار الصحاح ص. )الطريؽ، وىو أيضًا ىيئة أىؿ الخير: السمت (1)
. وال يتأثـ(: ب)في  (2)



 

 

. منافؽ كاذب: وفي شرح النيج( ب)في  (3)
 .بو، زيادة في شرح النيج (4)

(4/1288 )

 

بطاف : (ثـ بقوا بعده عميو السبلـ) يريد مف كانت ىذه صفتو مف رواة األحاديث مف إظيار الديف، وا 
. النفاؽ

إلى أئمة الجور، وأخداف الظمـ وأعوانو، وأىؿ البدع، وسائر األىواء : (فتقربوا إلى أئمة الضبللة)
. الضالة

. بالبدع، وسائر الضبلالت: (والدعاة إلى النار)
تقربوا، أي تقربوا إلييـ بتزويرىـ ليـ األحاديث الكاذبة، والبيتانات : متعمؽ بقولو: (بالزور والبيتاف)

. الدعاة إلى النار، بما كاف مف جيتيـ مف الكذب والباطؿ: الباطمة، ويجوز أف يكوف متعمقًا بقولو
. الخراجات العظيمة والجبايات مف األقطار واألقاليـ: (فولوىـ األعماؿ)
بأف جعموىـ أمراء عمى الخمؽ، وممكوىـ رقاب الناس (: عمى رقاب الناس (1)وجعموىـ حكاماً )

. بالقير، واالستظيار عمييـ في ذلؾ
: فيو وجياف(: بيـ الدنيا (2)وأكموا)

أف يريد أف اآلكميف ىـ أئمة الضبلؿ مف المموؾ والسبلطيف، وسائر الجورة وأعواف الظممة، : أحدىما
أف العمماء وأىؿ الرواية سيَّموا ليـ الحاؿ، وجّرأوىـ عمى أخذ أمواؿ الناس بالباطؿ، والشَُّبو : والمعنى
. الفاسدة
لوا : وثانييما أف يكوف اآلكؿ ىـ الرواة، والمعنىأف الرواة أكموا بالمموؾ الدنيا، لما استندوا إلييـ، وعوَّ

. في أمورىـ عمييـ
 __________

. حكامًا، زيادة في شرح النيج (1)
 .فأكموا: في شرح النيج (2)

(4/1289 )

 

نما الناس مع المموؾ والدنيا) يريد أف أكثر ميؿ الناس إلى مف كاف ممكًا ألجؿ قيره ودولتو، (: (1)وا 
لى مف كاف معو شيء مف الدنيا فتراىـ حولو، وكممتيـ قوة لكممتو، وفي كبلمو ىذا نعي عمى  وا 



 

 

عمماء السوء أفعاليـ، وتسجيؿ عمييـ بسوء صنيعيـ، وتحذير عف الوقوع في مثؿ ىذه المزاؿ الزلقة، 
والعظائـ الموبقة، ومبالغة في الحث عمى منافرة الظممة والُبعد عنيـ بمبمغ الجيد؛ لما في مخالطتيـ 

. مف الفساد في الديف وىبلكو
أف كبلـ أمير المؤمنيف ىا ىنا داؿّّ عمى ردّْ أخبار أىؿ التصريح بالكفر، كأىؿ النفاؽ : واعمـ

بالفسؽ، فأما أىؿ التأويؿ مف أىؿ الكفر كالمجبرة  (2)والمبلحدة والثنوية وغيرىـ، والمصرّْحيف
والمشبية عند القائميف بإكفارىـ، فيي مسألة خبلؼ بيف أىؿ القبمة، وىكذا القوؿ فيمف كاف فسقو مف 

جية التأويؿ، والمختار تفريعًا عمى القوؿ باإلكفار في التأويؿ، إذ ال تيمة ليـ في أديانيـ، قبوؿ 
. أخبارىـ في تأويميـ بالكفر والفسؽ

ما بالنقصاف منو: (ورجؿ سمع مف رسوؿ اهلل شيئًا لـ يحفظو عمى وجيو) . إما بالزيادة عميو، وا 
ـَ فيو) . فتطرؽ إليو الوىـ فيو في بعض وجوىو: (َفَوِى
يقصد رواية ما لـ يكف قط، ولكنو روى شيئًا وأخطأ فيو مف غير قصد إلى الخطأ : (ولـ يتعمد كذباً )

. فيو
. حديث فبلف عمى يديؾ، أي أنو حافظ لو، ومحتكـ عميو: مف قوليـ: (فيو في يديو)
. يأثره عف الرسوؿ: (يرويو)
. في اإلقداـ واإلحجاـ مف أفعالو: (ويعمؿ بو)
(: 3)مف لسانو: (ويقوؿ)
. ينطؽ بو ويتكمـ: (أنا سمعتو مف رسوؿ اهلل)

 __________
(. ب)إال مف عصـ اهلل فيذا أحد األربعة، وكذا ذكره في ىامش : بعده في النيج (1)
. والمصرحوف(: أ)في  (2)
 .بمسانو(: ب)في  (3)

(4/1290 )

 

ـَ فيو) بزيادة أو نقصاف، أو تحريؼ أو تبديؿ أو تغيير أو غير ذلؾ ممَّا : (فمو عمـ المسمموف أنو َوِى
: ُيطرؽ تيمة في حقو

. لـ يرووه عنو، وال عمموا بو؛ حراسة لحديث رسوؿ اهلل عف النقص والتغيير: (لـ يقبموه منو)
. يشير إلى الوىـ الذي وقع منو في الحديث(: (1)ولو عمـ ذلؾ)
تركو عف الرواية والعمؿ بو، وكبلمو ىا ىنا داؿ عمى أف كؿ مف كاف مف الرواة يتطرؽ : (لرفضو)

إليو الوىـ في روايتو بالزيادة والنقصاف، فإنو مردود ال محالة، وىذا محصوؿ كبلـ األصولييف عمى 



 

 

. الجممة في ردّْ مف كاف يعتريو الوىـ
. يريد مف األربعة الذي ذكرىـ أوالً : (ورجؿ ثالث)
النيي فيرويو، أو يكؼُّ عف رواية ما : (سمع مف رسوؿ اهلل شيئًا يأمر بو ثـ نيى عنو وىو ال يعمـ)

. أمربو
. األمر فيرويو، أو يكؼُّ عف رواية المنيي عنو: (أو سمعو ينيى عف شيء ثـ أمر بو وىو ال يعمـ)
. ورواه، وحدَّث بو غيره: (فحفظ المنسوخ)
َـّ كثر : (ولـ يحفظ الناسخ) ألنو لـ يعممو وال طرؽ سمعو، وىذا كثير ما يعرض في األخبار، ومف َث

. اختبلؼ الفقياء، ونشأ النزاع في المسائؿ الشرعية
سؤاؿ؛ فإذا كاف الشرط في العمؿ عمى الخبر، ىو أالَّ يكوف منسوخًا، فمتى يعمـ كونو غير منسوخ 

؟ (2)فيعمؿ عميو
وجوابو؛ ىو أف مستند العمؿ عمى األخبار األحادية إنما ىو غمبة الظف بالصدؽ فيما تناولتو مف 

ذا كاف األمر كما قمناه فبل بد مف ضرب مف العناية ليغمب عمى الظف، كوف الخبر غير  مخبراتيا، وا 
منسوخ خاصة مع ضبط األخبار، وتدوينيا في ىذه الصحاح، فإنو يسيؿ إدراؾ ذلؾ مع العناية 

. واالجتياد في طمبو
. أراد الراوي لو: (فمو عمـ أنو منسوخ)
. تركو عف الرواية: (لرفضو)

 __________
. ولو عمـ ىو أنو كذلؾ لرفضو: في شرح النيج (1)
 .بو(: ب)في  (2)

(4/1291 )

 

. وقت سماعيـ لو(: (1)ولو عمـ المسمموف إذ سمعوه)
تركوا العمؿ بو أيضًا، لما قد فيموه مف جري النسخ في ىذه الشريعة في : (أنو منسوخ لرفضوه)

. الكتاب والسنة، وأف كؿ ما كاف قد نسخ، فبل وجو لمعمؿ بو بحاؿ
. (وآخر رابع لـ يكذب عمى اهلل تعالى، وال عمى رسولو، مبغض لمكذب)

نما كبلمنا في : سؤاؿ؛ ليس لكبلـ اهلل تعالى ىا ىنا ذكر، فما وجو قولو لـ يكذب عمى اهلل تعالى، وا 
كبلـ الرسوؿ وأخباره؟ 

وجوابو؛ ىو أنو عميو السبلـ ال ينطؽ عف اليوى، وال يقوؿ ما يقوؿ إال عف وحي مف اهلل تعالى 
وعصمة فيما يقولو وتأييد، فيو في الحقيقة مخبر عف اهلل، فالكذب عميو في الحقيقة ىو كذب عمى 



 

 

ُسوَؿ َفَقْد َأَطاَع }و: اهلل تعالى، كما أف الطاعة لو طاعة هلل تعالى، كما قاؿ تعالى َمْف ُيِطِع الرَّ
[. 80:النساء]{المَّوَ 
. عف أف يكذب عميو(: (2)خوفا هلل تعالى)
نما قاؿ(: (3)[صمى اهلل عميو وآلو وسمـ]وتعظيمًا لرسولو ) خوفًا هلل تعالى؛ : في أف يكذب عميو، وا 

ألف اهلل ىو المتولي لمعقوبة عمى ذلؾ واإلىانة العظيمة، وأما الرسوؿ فترؾ الكذب في حقو إنما 
. يكوف تعظيمًا لو أف يقاؿ عميو ما لـ يقمو، وال يخطر لو عمى باؿ

. يتطرؽ إليو الوىـ في شيء مف روايتو: (ولـ َيِيـْ )
. ، وال نقصاف عنو(4)مف غير زيادة فيو:(بؿ حفظ ما سمع عمى وجيو)
. مف غير تحريؼ، وال تبديؿ: (فجاء بو عمى ما سمعو)
((. 5)لـ يزد فيو، وال ينقص)

سؤاؿ؛ ظاىر كبلمو ىاىنا يدؿ عمى تأدية الحديث بمفظو عمى ما سمعو مف الرسوؿ، وأنتـ تجيزوف 
الرواية بالمعنى؟ 
 __________

. إذ سمعوه منو: وفي شرح النيج( ب)في  (1)
. خوفًا مف اهلل: في شرح النيج (2)
. زيادة في شرح النيج (3)
(. ب)فيو، سقط مف : قولو (4)
 .ولـ ينقص منو: في شرح النيج (5)

(4/1292 )

 

وجوابو؛ ىو أف ماقالو مسألة خبلؼ بيف العمماء، فأما مف منع مف ذلؾ فيو مطابؽ لما قالو، وأما 
مف جوَّز الرواية بالمعنى فميس في كبلمو ما يخالؼ ذلؾ؛ ألف الرواية بالمعنى ليس فييا زيادة وال 

. نقصاف، ولمنظار مف األصولييف فيو تفاصيؿ مذكورة في كتبيـ
. يريد اعتمده فيما تناولو مف األحكاـ تحميبًلكاف أو تحريماً : (وحفظ الناسخ فعمؿ بو)
جنب عف كذا إذا ماؿ عنو، ونزؿ فبلف : زاؿ عنو وعدؿ، مف قوليـ: (وحفظ المنسوخ َفَجنََّب عنو)

. جنبو إذا اعتزؿ الناس وتركيـ 
ما اندرج تحتو أفراد متعددة عمى جية االستغراؽ ليا، : ماىيتيما، فالعاـ: (وعرؼ الخاص والعاـ)

. ما كاف موضوعًا عمى معنى واحد، كزيد وعمرو: كالناس والرجاؿ، والخاص
عميو بالشموؿ، إال لداللة تخص، والخاص  (1)فجعؿ العاـ محكـو: (فوضع كؿ شيء موضعو)



 

 

عميو بأالَّ يتجاوز معناه الذي وضع مف أجمو، ثـ إذا كانا مجتمعيف فالعاـ حجة فيما  (2)محكـو
. تناولو، والخاص معموؿ عمى حكمو فيما تناولو أيضاً 

 __________
، بالرفع، فمعمو خبر لمبتدأ محذوؼ، والتقدير فيو: كذا في النسخ (1) . ىو محكـو فيو: محكـو
، بالرفع، فمعمو خبر لمبتدأ محذوؼ، والتقدير فيو: كذا في النسخ (2)  .ىو محكـو فيو: محكـو

(4/1293 )

 

ما أريد بو ظاىره، فيحمؿ : ما أريد بو غير ظاىره، والمحكـ: فالمتشابو: (وعرؼ المتشابو ومحكمو)
( 1)((ستروف ربكـ)): قولو صمى اهلل عميو وآلو

 __________
ىو مف األخبار التي أنكرىا بعض (( ستروف ربكـ يـو القيامة كالقمر ليمة البدر))خبر  (1)

المتكمميف وتأوليا بعض منيـ، وأورده اإلماـ القاسـ بف محمد عميو السبلـ في األساس لعقائد 
ف صح فمعناه:  وذكر أف الخبر ىذا مقدوح فيو، وقاؿ50األكياس ص ستعمموف ربكـ، كقولو : وا 

ألـ تر إلى المؤل مف بني إسرائيؿ مف بعد }: ، وقولو تعالى{ألـ تر إلى ربؾ كيؼ مد الظؿ}: تعاؿ
: أي ألـ تعمـ، وقوؿ الشاعر {موسى إذا قالوا لنبي ليـ
رأيت اهلل إذ سمى نزارًا 

 
وأسكنيـ ببكة قاطنينا 

ال تدركو األبصار وىو يدرؾ األبصار وىو }: ولنا قولو تعالى: قاؿ_… _ .أي عممت_… _ 
وقاؿ المنصور باهلل عبد اهلل بف _… _ .انتيى. ولـ يفصؿ{ لف تراني}: وقولو تعالى {المطيؼ الخبير

، قاؿ (األجوبة الشافية) في 122-121حمزة عميو السبلـ في المجموع المنصوري القسـ الثاني ص
ستروف ربكـ يـو القيامة كما )): وأما ما روي عف النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ أنو قاؿ: ما لفظو

فإف ىذا خبر مطعوف في سنده، مختؿ في لفظو، أما ( (تروف القمر ليمة البدر ال تضاموف في رؤيتو
، وكاف باغضًا لعمي بف أبي طالب عميو السبلـ، وقيؿ إنو : سنده فإنو ينتيي إلى قيس بف أبي حاـز

فإنو قضى : وأما في لفظ الخبر_… _ .اختؿ في آخر أيامو، وال ندري روايتو قبؿ االختبلؿ أو بعده
أف يكوف تعالى عمى ىيئة القمر ليمة البدر في االستدارة والصورة وذلؾ دليؿ الحدوث وال كؿ قائؿ بو 

ظاىره يوجب : ، وقاؿ فيو114وذكره الحاكـ الجشمي في تحكيـ العقوؿ ص_… _ .إلخ كبلمو...
. انتيى. التشبيو، والمراد أنكـ ستعممونو ضرورة مف غير كمفة نظر ومف غير دخوؿ شؾ أو شبية

وذكره القاضي العبلمة أحمد بف يحيى حابس الصعدي في اإليضاح شرح المصباح _… _ 



 

 

، وقيس : فنقوؿ: ، وقاؿ فيو150ص ىذا الخبر مقدوح في راويو، ألنو مسند إلى قيس بف أبي حاـز
 .انتيى. يرويو عف جرير بف عبد اهلل البجمي، وكبلىما مطعوف في دينو

(4/1294 )

 

. وغير ذلؾ مف األحاديث المتشابية (1)((لف يرى اهلل أحد في الدنيا وال في اآلخرة)): عمى قولو
(: الكبلـ لو وجياف (2)[صمى اهلل عميو وآلو وسمـ]وقد كاف يكوف مف رسوؿ اهلل )

: كاف األولى ناقصة، والثانية تامة، أي وقد كاف يقع مف رسوؿ اهلل إطبلؽ الكبلـ عمى وجييف
. يكوف شامبًل لغيره: (فكبلـ عاـ)
. العاـ، والغرض بو الخصوص (3)ال يتجاوز معناه الذي وضع لو، وربما يطمؽ: (وكبلـ خاص)
((: 5[)صمى اهلل عميو وآلو وسمـ]، وال ما عنى بو رسوؿ اهلل(4)فيسمعو مف ال يعرؼ ما عنى اهلل)

. أراد عمى خبلؼ مرادىما، وغرضيما منو
. لو عمى غير معناه: (فيحممو السامع)

 __________
روى قريبًا منو القاضي العبلمة أحمد بف يحيى حابس الصعدي رحمو اهلل في اإليضاح شرح  (1)

عف جابر بف عبد اهلل  ((إنكـ لف تروا اهلل في الدنيا وال في اآلخرة)):  بمفظ147المصباح ص
األنصاري، وذكر أف إسناده موثوؽ بو، وانظر ينابيع النصيحة لؤلمير الحسيف بف بدر الديف، 

. ومعيار العقوؿ لئلماـ الميدي أحمد بف يحيى المرتضى عميو السبلـ
. زيادة في شرح النيج (2)
. يصمؽ، وىو تحريؼ(: ب)في  (3)
. ما عنى اهلل سبحانو بو: ما عنى اهلل بو، وفي شرح النيج(: ب)في  (4)
 .زيادة في شرح النيج (5)

(4/1295 )

 

ُيُو عمى غير معرفة بمعناه، وما قصد منو) مف المقاصد البلئقة بالحكمة، وما خرج مف (: (1)وُيَوجّْ
، كما روي أف الرسوؿ عميو السبلـ قاؿ الفرس، : الطيرة في ثبلث)): أجمو ىؿ كاف حكاية عف قـو

نما حكاه عف سفاىة الجاىمية، فسمعو الراوي لو ولـ  (2()(والمرأة، والدار ولـ يجعؿ ىذا شرعًا، وا 
فإنو لـ يقصد بو  (3)((ولد الزنا شر الثبلثة)): يعرؼ غرضو فيو، وما روي عنو عميو السبلـ أف قاؿ



 

 

نما أراد ذلؾ في رجؿ خاص، لـ يكف لرشده، فقاـ مف فوره فسبَّ أمو، فقاؿ عميو السبلـ : عمومو، وا 
يشير بو إلى ىذا المخصوص، أو كاف منسوخًا فمـ يعمـ ناسخو، أو غير  ((ولد الزنا شر الثبلثة))

. ذلؾ مف االختبلفات والمقاصد واألغراض
إجبلاًل لو وتعظيمًا لحالو، وامتثااًل لما قالو : (وليس كؿ أصحاب رسوؿ اهلل كاف يسألو ويستفيمو)

نما يكوف االستفياـ واالستعبلـ  (4)((اتركوني ما تركتكـ)): وأمر بو، حيث قاؿ يريد مف السؤاؿ، وا 
. لمفضبلء مف الصحابة، وأىؿ الفطانة كأمير المؤمنيف وغيره

 __________
(. ب)بو، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
 وعزاه 5/423في موسوعة أطراؼ الحديث(( الطيرة في الدار والمرأة والفرس: ))الحديث بمفظ (2)

(. 28559)، وكنز العماؿ برقـ5/104، ومجمع الزوائد6/240إلى مسند أحمد بف حنبؿ
، 3/91 إلى السنف الكبرى لمبييقي10/443عزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي  (3)

.  وغيرىا2/283، والعمؿ المتناىية البف الجوزي 6/257، ومجمع الزوائد لمييثمي10/57،58،59
، وتفسير ابف (2679) إلى سنف الترمذي برقـ 1/78عزاه في موسوعة أطراؼ الحديث  (4)

، والسمسمة الصحيحة 2/336، والدر المنثور لمسيوطي7/54، وتفسير الطبري3/202كثير
 .850لؤللباني

(4/1296 )

 

الجمؼ مف األعراب أو الوارد المحتاج (: كانوا ليحبوف أف يجيء األعرابي والطارئ (1)حتى إنيـ)
. إلى المسألة

. ويمحؼ في سؤالو، ويغمظ عميو: (فيسألو)
كبلمو، فيعمموا ما قاؿ، كما كاف مف حديث ضماـ بف ثعمبة، فإنو لماورد إلى : (حتى يسمعوا)

إني سائمؾ ومغمظ عميؾ في المسألة، فبل تجد في نفسؾ، قاؿ لو : (2)الرسوؿ عميو السبلـ قاؿ لو
ثـ إنو أخذ يكرر عميو شرائع اإلسبلـ واحدة واحدة، ويستنطقو عف  ((سؿ عمَّا بدا لؾ)): الرسوؿ

َـّ، نعـ)): صحتيا، والرسوؿ يقوؿ ( 3)فوحقؾ ال أزيد عمييا وال أنقص، فقاؿ لو: فمما فرغ، قاؿ ((المَُّي
(. 4)((أفمح وأبيو إف صدؽ)): النبي

لى حسف (: إال سألت عنو وحفظتو (5)وكاف ال يمر بي شيء) يشير إلى مكانتو عند الرسوؿ، وا 
، وتفيمو ليا . إتقانو لمعمـو

. في األحاديث: (فيذه وجوه ما عميو الناس في اختبلفيـ)
. ليا عمى ىذه األوجو المتفاوتة: (وعمميـ في رواياتيـ)



 

 

 __________
(. ب)إف، وكذا في نسخة، ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
(. ب)لو، سقط مف : قولو (2)
(. ب)لو، سقط مف : قولو (3)
.  تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد242-4/241وانظر الخبر بتمامو في سيرة ابف ىشاـ  (4)
وكاف ال يمر بي مف : إلخ، والعبارة في شرح النيج...وكاف ال يمر بي شيء مف ذلؾ(: ب)في  (5)

 .ذلؾ شيء إال سألتو عنو وحفظتو

(4/1297 )

 

أف هلل تعالى سرًا ومصمحة في تعبدات خمقو بغمبة الظنوف ال يطمع عمييا سواه، فيذه النكتة : واعمـ
في  (1)التي ذكرىا أمير المؤمنيف جامعة ألكثر أحكاـ األخبار التي يذكرىا األصوليوف، ويطنبوف

تفصيميا قد جمعيا بأخصر لفظ وأقّمو، ومف أجؿ ىذه االختبلفات في روايات ىذه األخبار نشأ 
الخبلؼ في األحكاـ الفقيية، وصعب نيؿ منصب االجتياد خاصة في مثؿ زماننا ىذا، لكثرة ما 

، وتطويؿ الطرؽ، ومعرفة أحواؿ الرجاؿ، وتمييز ما ُيَردُّ منيا وما ُيْقَبؿ وباهلل . يحتاج إلى العمـو
. التوفيؽ

 
ومف كبلـ لو عميو السبلـ يذكر فيو خمؽ السماء  (192)
مف التجبر، كما أف الممكوت مف الممؾ، وزيدت الواو والتاء : الجبروت: (وكاف مف اقتدار جبروتو)

. مف أجؿ المبالغة
. دقائقيا وأسرارىا التي عجز عنيا الوصؼ(: لطائؼ صنعتو (2)وبدائع)
أف ىذه ىي المصدرية، وصمتيا ىو الفعؿ الماضي، ورفعيا عمى أنيا (: (3)أف جعؿ مف ماء البحر)

. ، ومف ىذه ىي المبعضة(4)اسـ لكاف
. المرتفع موجو: (الزاخر)
. الذي يكوف بعضو فوؽ بعض: (المتراكـ)
. قصؼ العود إذا كسره، وأراد المتكسر في حركتو واضطرابو: المتكسّْر، مف قوليـ: (المتقاصؼ)
. جسما صمباً : (َيَبسًا جامداً )
. الخمؽ: خمقيا، والفطر ىو(: أطباقاً  (5)ثـ فطر منو)
. شقَّيا: (ففتقيا)
. تبلؤميا حتى كانت كالطبؽ الواحد: (سبع سماوات بعد ارتتاقيا)



 

 

 __________
. وتطنبوا(: ب)في  (1)
. وبديع: في شرح النيج (2)
(. ىامش في ب)اليـ، : في نسخة (3)
. كاف(: ب)في  (4)
 .منو، زيادة في شرح النيج: قولو (5)

(4/1298 )

 

كتبت بالقمـ، فاألمر ىا ىنا : الباء ىا ىنا تعمقيا إما عمى جية اآللة، كما تقوؿ: (فاستمسكت بأمره)
ما عمى جية الحالية، كأنو قاؿ خاضعة ألمره : كأنو آلة ال ستمساكيا، كما أف القمـ آلة لمكتابة، وا 

. جاء بسبلحو، أي متسمحاً : (1)كقولؾ
. الذي قدَّره ليا، وعممو مف صبلحيافيو: (وقامت عمى حده)
الضمير لمسماوات، وأراد أنيا مع عظـ خمقيا واشتماليا عمى المكونات العجيبة، : (يحمميا)

: والمخموقات العظيمة فإنيا محمولة يحمميا
. يعني البحر؛ ألف ماء البحر لصفائو ورقتو ُيَرى كأنو أخضر: (األخضر)
ما الكثير المتدافؽ: (اْلُمْثَعْنِجرُ ) . أراد باْلُمْثَعْنِجُر إما المنصبُّ مف أعمى إلى أسفؿ، وا 
. اسـ مف أسماء البحر: (والَقْمَقاـ)
. التذليؿ: لمحمؿ أي المذلؿ لو، والتسخير: (المسخَّر)
. أمره بالحمؿ، وال يستطيع مخالفة (2)أي مف أجؿ أف: (قد ذؿَّ ألمره)
. انقاد مف أجؿ ذلؾ: (وأذعف لييبتو)
: فيو وجياف(: (3)ووقؼ الجاري منو بخشيتو)

جاريًا مضطربا اضطرابًا - أعني وضع السماوات عميو-قبؿ ذلؾ  (4)أف يريد أنو كاف: أحدىما
. عظيمًا، فمما حمؿ ما فوقو مف ىذه السماوات، سكف مف أجؿ حممو ليا

. أف يريد إنما كاف منو ذا حركة، فإنو إذا أمره بالسكوف سكف ال محالة امتثااًل ألمره: وثانييما
سؤاؿ؛ كيؼ جعؿ البحر حامبًل لمسماوات كميا، واليواء متوسط بينيما؟ 

ف كاف متوسطًا، فإنيا تؤوؿ في اال ستقرار إلى البحر ببل إشكاؿ؛ ألنو  وجوابو؛ ىو أف ىذا الجو وا 
. ىو الغاية والمستقر ليا

. أي خمؽ صخورىا، واحدىا جممود(: جبلميدىا (5)جبؿ)
 __________



 

 

. كقولو(: ب)في  (1)
(. ب)أف، سقط مف  (2)
. لخشيتو: في شرح النيج (3)
. أنو قد كاف(: ب)في  (4)
 .وجبؿ: في شرح النيج (5)

(4/1299 )

 

. جانب الظير، وىما متناف: المكاف المرتفع، وجمعو نشوز، والمتف: النشز: (ونشوز متونيا)
. جباليا، أي وخمؽ أطوادىا: (وأطوادىا)
[. 32:النازعات]{َواْلِجَباَؿ َأْرَساَىا}:أقرَّىا في مواضعيا، كما قاؿ تعالى(: (1)فأرساىا مراسييا)
. مواضعيا التي ىي مستقرة فييا مف غير أف تنتقؿ وتزوؿ: (وألزميا قراراتيا)
مضى في حاجتو، إذا نفذ فييا ال : نفذت أعالييا في الجو، مف قوليـ: (فمضت رءوسيا في اليواء)

. يموي عمى شيء وال يعرّْج عميو
. استقرت عمى البحر كاستقرار السماء عميو كما ذكره أوالً : (ورست أصوليا في الماء)
. رفع جباليا عمى ما كاف سيبًل مف األرض ووطئا مف مواضعيا: (فأنيد جباليا عف سيوليا)
. أدخميا في األرض(: قواعدىا (2)أساخ)
. جوانب أنحائيا: (في متوف أقطارىا)
. المنصوب، أي وخمؽ المواضع المنتصبة منيا: جمع ُنُصب، وىو: (ومواضع أنصابيا)
. الموضع المرتفع ، ومنو ُقّمة الجبؿ أي أعبله: أعبل رءوسيا، والُقّمة: (فأشيؽ ِقبَلَلَيا)
. أي ورفع ما كاف منيا طويبلً : (وأطاؿ أنشازىا)
. الضمير لمجباؿ: (وجعميا)
[. 7:النبأ]{َواْلِجَباَؿ َأْوَتاداً }: تعتمد عمييا كيبل تتحرؾ وتضطرب، كما قاؿ تعالى: (لؤلرض عماداً )
. شادة ليا (3)أدخميا في األرض، وانتصاب أوتادًا عمى الحاؿ أي وأدخميا فييا: (وأّرَزَىا فييا أوتاداً )
: فيو وجياف: (فسكنت عمى حركتيا)

. فأسكنيا وىي خميقة بالتحرؾ، لما كانت عمى وجو الماء ومف طبعو الحركة: أحدىما
. عمى حركتيا، يشير بو إلى ما ذكرناه: أف يريد فسكنت ومف طبعيا الحركة؛ لثقميا، فقاؿ: وثانييما

 __________
. فأرساىا في مراسييا: في شرح النيج (1)



 

 

. وأساخ: وفي شرح النيج( ب)في  (2)
 .فيو(: ب)في  (3)

(4/1300 )

 

مف ىذه البتداء الغاية، وأراد فسكنت بقدرتو مع استحقاقيا لمحركة مخافة أف : (مف أف تميد بأىميا)
. تميد بأىميا، وتضطرب عمييـ مف فوقيا

ساخ إذا ذىب في األرض، أي بما فوقيا مما حمؿ عمييا مف جميع المخموقات : (أو تسيخ بحمميا)
. مف الحيوانات وغيرىا

. مستقرىا، ومكانيا التي ىي فيو(: (1)أو تزوؿ عف موضعيا)
فتنزَّه مف ىذه حالو، يشير إلى ما حكاه مف اضطراب : (فسبحاف مف أمسكيا بعد موجاف مياىيا)

. البحر وزفيره، واختبلؼ أمواجو
. صيرىا جامدة في غاية الصبلبة، ال يستطاع الحفر عمييا إال عمى صعوبة وتعب: (وأجمدىا)
، وقد تقدـ (كبس األرض عمى مور أمواج مستفحمة): يشير بو إلى قولو: (!بعد رطوبة أكنافيا)

. األنحاء والجوانب: شرحيا فبل وجو لتكريره، واألكناؼ
ـْ َنْجَعِؿ }: يتصرفوف عمييا، وقد فسرنا المياد مف قبؿ، كما قاؿ تعالى: (فجعميا لخمقو مياداً ) َأَل

[. 6:النبأ]{اأَلْرَض ِمَياداً 
. مدَّىا كما يمدُّ البساط: (وبسطيا)
. مف أجميـ: (ليـ)
. يفترشونو: (فراشاً )
. عظيـ الماء: (فوؽ بحر لجي)
. ساكف: (راكد)
. ممنوع عف الجرياف: (ال يجري)
. أي منتصب عمى حالو ال يتغير: (وقائـ)
إذا ذىب  (2)سرى الثوب عف الجنب: ال يذىب عف حالتو وال يزوؿ عنيا، مف قوليـ: (ال يسري)

: وزاؿ، قاؿ العجاج
في بئر ال جور سرى وما شعر 

 
. الشديدة اليبوب: ترده مف جانب إلى جانب، والعواصؼ (: (3)[العواصؼ]تكركره الرياح)

 __________



 

 

. مواضعيا: في شرح النيج (1)
. سرى النوف عف الجب(: ب)في  (2)
زيادة في شرح النيج، وىو الصواب ويدؿ عمى ثبوتيا ما ذكره المؤلؼ رحمو اهلل في شرح  (3)

 .الجممة

(4/1301 )

 

عيف ذارفة : التي تذرؼ بالماء أي تسكبو، مف قوليـ: تحركو، والذوارؼ: (وتمخضو الغماـ الذوارؼ)
: ، ثـ تبل قولو تعالى(1)أي ساكبة الدمع

أي معتبرًا ومتعظًا لمف يخشى عقاب اهلل، وقد (: [26:النازعات]({ِإفَّ ِفي َذِلَؾ َلِعْبَرًة ِلَمْف َيْخَشى})
. وقعت ىذه اآلية مف كبلمو ىذا موضع المقمة مف إنسانيا، واليد مف كفيا وبنانيا

 
( 2[)ومف خطبة لو عميو السبلـ، كاف يستنيض بيا أصحابو إل ى جياد أىؿ الشاـ في زمانو ](193)

: ثـ قاؿ حضًا ألصحابو عمى الجياد
َـّ، أيما عبد مف عبادؾ سمع مقالتنا) وىي األمر بالجياد والحث عميو، وقتاؿ األعداء : (المَُّي

. وجيادىـ
. السالكة مسمؾ الحؽ، والمستقيمة أحواليا في الديف: (العادلة)
. المخالفة لغيرىا في الجور، والظمـ والفساد واتباع اليوى: (غير ال جائرة)
إما وذات الصبلح في األمور الدينية واألمور الدنيوية، مف إقامة : (والمصمحة في الديف والدنيا)

ما الفاعمة لمصبلح والعدؿ عمى جية المبالغة(3)حدود اهلل تعالى نصاؼ المظمـو ممف ظممو، وا  . ، وا 
. المخالفة لغيرىا في الفساد، والبغي واليبلؾ في الديف: (غير المفسدة)

سؤاؿ؛ غير الجائر إنما ىو العادؿ، وغير المفسدة إنما ىي المصمحة، فما وجو اتباع أحدىما 
باآلخر، وىبل كاف أحدىما مغنيًا عف اآلخر؟ 

العادلة، والمصمحة، وصؼ لما ىي عميو مف االستقامة عمى الديف، واتباع : وجوابو؛ ىو أف قولو
غير الجائرة، وغير المفسدة، تعريض بحاؿ مف خالفو ونكص عمى عقبيو : رضواف اهلل تعالى، وقولو

في مخالفتو، ورده عمَّا ىو أىؿ لمتصرؼ فيو، فؤلجؿ ىذا أتى بالوصفيف جميعًا داللة عمى ما ذكرناه 
. مف المعنييف

 __________
. لمدمع(: ب)في  (1)



 

 

. ما بيف المعقوفيف زيادة مف النيج (2)
 (.ب)تعالى، زيادة في  (3)

(4/1302 )

 

. الحجة عميو بيا (1)توجو: (فأبى بعد سمعو ليا)
. التأخر عمى عقبيو، وىو مجاز ىا ىنا، والغرض تركو لمجياد والتخمؼ عنو: (إال النكوص)
. قتاؿ البغاة مف أعدائؾ، والمتمرديف عف الديف ممف خالفؾ: (عف نصرتؾ)
التثاقؿ عف الجياد الذي ىو إعزاز لمديف بتدمير مف يخالفو ويضاده، : (واإلبطاء عف إعزاز دينؾ)

. ويظير مف نفسو خبلفو
نطمب أف تكوف شييدًا، وىذا كبلـ وارد عمى جية التقرير عمى مف خالفو، : (فإنا نستشيدؾ عميو)

. وغاية في إيجاب الحجة عميو، وبذاًل لمنصيحة لو
ُقْؿ َأيُّ َشْيٍء َأْكَبُر َشَياَدًة ُقِؿ }: إشارة إلى ما قالو تعالى: (يا أكبر الشاىديف شيادة)

[. 19:األنعاـ]{المَّوُ 
ونطمبيـ أف يكونوا شيداء معؾ؛ ألنيـ (: أسكنتو أرضؾ وسماواتؾ (2)ونستشيد عميو جميع مف)

. أفضؿ خميقتؾ وأعدليـ عندؾ، مف المبلئكة واألنبياء، وسائر األولياء والصالحيف
: ىذا الظرؼ مقطوع عف اإلضافة وليذا ُبِنَي، أي وأنت بعدما ذكرتو مف ىذه الشيادة: (ثـ أنت بعد)
. بإمدادؾ لنا بالنصر، وىو كاٍؼ عف ذلؾ: (المغن ي عف نصره)
المكافئ لو عمى قدر ما تراه مف معصيتو، وتعمـ استحقاقو مف ذلؾ، ومع اشتماؿ : (واآلخذ لو بذنبو)

عطائو َمْف طمبو، فإنو  ىذا الكبلـ عمى غاية اإلنصاؼ، وبذؿ النصيحة والمبالغة في أخذ الحؽ وا 
مشتمؿ أيضًا عمى أنو كبلـ مف الرغبة لو في غير الحؽ، وال طمع لو في غير العدؿ، واإلفراط 

رادة في نجاة الخمؽ، وحمميـ عمى أحسف المسالؾ وأرشد الطرؽ . والتيالؾ محبة وا 
 
ومف خطبة لو عميو السبلـ  (194)

 __________
. بوجو(: ب)في  (1)
 .ما: في شرح النيج (2)

(4/1303 )

 



 

 

عبل وتعالى إذا ارتفع، وأراد المرتفع عف مشابية الممكنات في : (ال حمدهلل العمي عف َشَبِو المخموقيف)
. أحواليا كميا فبل تجري بينيما مشابية عمى حاؿ؛ لكونيا حادثة، وىو تعالى ال أوؿ لو

. فبل يستولي عميو مدح مادح، وال يحصره وصؼ واصؼ: (الغالب لمقاؿ الواصفيف)
يريد أنو لمكاف ما خمؽ مف عجائب المكونات، وبدائع التدبيرات : (الظاىر بعجائب تدبيره لمناظريف)

. في غاية الظيور لمف استدؿ بيا عميو، وجعميا برىانًا عمى وجوده وحكمتو
ف ظير بالبراىيف الباىرة، فإنو في غاية (: بجبلؿ عزتو عف ِفَكِر المتوىميف (1)الباطف) يريد أنو وا 

. البطوف عف أف تقع عميو وتحيط بو أفكار أىؿ الظف والتوىـ، فتكوف مستولية عمى ُكْنِو حقيقة ذاتو
المختص بالعالمية الكاممة، المحيطة بكؿ المعمومات الكمية والجزئية : (العالـ ببل اكتساب وال ازدياد)

. مف غيره، وال تكوف متكاثرة بممارسة العمـو وتعاطييا (2)مف جية ذاتو، فبل يكسبيا
أي وليس بذي عمـ، فيكوف عممو ىذا مستفادًا مف غيره؛ كما أف مف كاف لو عمـ : (وال عمـ مستفاد)

. مف الحيوانات فإنو مستفاد مف جية غيره ال محالة
ما المحكـ لجميع أفعالو كميا، : إما الخالؽ ليا، مف قوليـ: (المقدّْر لجميع األمور) قدَّره إذا خمقو، وا 

. الموقع ليا عمى وفؽ المصالح مف غير زيادة وال نقصاف
. تفكر وتأمؿ: (ببل روية)
. والحدس يقع في ضميره، ويقدره في نفسو: (وال ضمير)
َذا }: الميؿ، قاؿ تعالى (3)غشييـ: تستولي عميو بظبلميا، مف قوليـ: (الذي ال تغشاه الظمـ) َواِ 

ـْ َمْوٌج َكالظَُّمؿِ  ألف اال ستيبلء إنما يكوف في حؽ مف كاف جسمًا، وىو يتعالى عف  [32:لقماف]{َغِشَيُي
. الجسمية

 __________
. والباطف: في شرح النيج (1)
. فبل يكتسبيا(: ب)في  (2)
 .غشيو(: ب)في  (3)

(4/1304 )

 

أي ال يكوف منتفعًا بيا في اإلضاءة في اإلدراؾ وسائر التصرفات؛ كغيره : (وال يستضيء باألنوار)
. مف سائر المخموقات، فإف تصرفيـ مف دوف ىذه األنوار متعذر ال محالة

. يغشاه بظبلمو: (وال يرىقو ليؿ)
ما ال : إما ال يخالطو وال يبلبسو، مف قوليـ: (وال يجري عميو نيار) جرى عميو الموت إذا خالطو، وا 

. يقدر وجوده بنيار؛ لتقدمو عمى وجود النيار والميؿ



 

 

حاطتو بو: (ليس إدراكو باألبصار) . بحاسة وال حدقة (1)ليس رؤيتو لما يرى مف ىذه المرئيات، وا 
. وال كاف عممو المحيط بكؿ المعمومات، حاصبًل بالخبر مف جية غيره: (وال عممو باإلخبار)
بالشرائع واألحكاـ المضيئة، واستعار الضياء ليا بيانًا لما اشتممت عميو مف : (أرسؿ محمدًا بالضياء)

. اليدايات والمصالح العظيمة
: فيو وجياف: (وقدَّمو في االصطفاء)

مو: أحدىما فو وكرَّ . أف يريد تقديـ الفضؿ، فإف اهلل تعالى قد رفع منزلتو عمى منزلة سائر األنبياء وشرَّ
شادة ذكره، وكثرة أتباعو، بخبلؼ غيره مف األنبياء فإنو لـ : وثانييما أف يكوف غرضو عمو أمره وا 

. يكف لو مثؿ ما كاف لمرسوؿ مف ذلؾ
، والفتؽ: الرتؽ: (فرتؽ بو المفاتؽ) الشؽ، وأراد أنو ألـ بو ما كاف متخرقًا مف أمور الديف، : التبلـؤ

. وأحكاـ الشريعة، وأحيا بو َمَواَتيا، وَعَمَر بو َداِرَسيا
. المواثبة، وأراد أنو واثب بو مف غالبو وقيره: المساورة: (وساور بو المغالب)
. ما كاف مف القوة مف الشرؾ، وعبادة األوثاف واألصناـ: (وذلؿ بو الصعوبة)
المكاف الُجُرز، وغرضو أنو ميَّد بو ما كاف ُجُرزًا، وىو استعارة فيما : اْلُحْزفُ : (وسيؿ بو اْلُحُزْوَنة)

. حصؿ ببر كتو مف العناية، والخير والبركة
 __________

 (.ب)بو، سقط مف  (1)

(4/1305 )

 

فجاىد في أمر اهلل وصابر في : حتى ىذه متعمقة بكبلـ محذوؼ تقديره: (حتى سرَّح الضبللة)
. مف أمر الضبللة مف مخالفة التوحيد، وعبادة غير اهلل (1)إيضاح الحؽ، حتى فرَّؽ ما كاف

نما عبَّر باليميف والشماؿ لتفاوت الجيتيف وُبْعِد ناحيتيما: (عف يميف وشماؿ) . ىاىنا وىا ىنا، وا 
 
( 2[)ومف كبلـ لو عميو السبلـ يصؼ جوىر الرسوؿ ويصؼ العمماء ويعظ بالتقوى ](195)
. أي موصوؼ بالعدؿ: (وأشيد أنو عدؿ)
فعؿ ماض أي لـ َيِحْؼ في أفعالو، وال جار عمى أحد مف عباده، ىذا عمى ىذه الرواية، : (َعَدؿَ )

: وعمى األخرى
. بإضافة المصدر إلى اسـ الفاعؿ، أي وأشيد أف األمر عدؿ عادؿ: (وأشيد أنو َعْدؿ َعِدؿٍ )
: فيو روايتاف: (َوَحَكـٌ فصؿ)

أف يكوف َحكـ بفتح الكاؼ، أي حاكـ فصؿ أي ذو فصؿ، وأراد بو اهلل، والضمير لو في : أحدىما



 

 

. أنو: قولو
أف يكوف ُحكـ بضـ الحاء، أي وأشيد أف األمر ُحْكـٌ مقطوع بو مفصوؿ عميو، اليمكف فيو : وثانييما
. وال تحريؼ (3)تغيير

. أعظميـ حااًل عنده، وأرفعيـ منزلة لديو(: وسيد عباده (4)وأشيد أف محمدًا عبده)
. اإلزالة، وأراد كمما خمؽ اهلل الخمؽ وأزاليـ قرنًا قرناً : النسخ ىو: (كمما نسخ اهلل الخمؽ فرقتيف)
. أفضميما وأكرميما، وأعبلىما قدرًا ومنزلة: (جعمو في خيرىما)
. أي لـ يكف لمعاىر وىو الزاني نصيب فيو وال َشِرَكة: (لـ ُيْسِيـ فيو عاىر)

 __________
(. ب)ما كاف، سقط مف : قولو (1)
. ما بيف المعقوفيف زيادة مف النيج (2)
. تفسير(: ب)في  (3)
 .عبده ورسولو: في شرح النيج (4)

(4/1306 )

 

(. 1)بنصيب وال حؽ، وقد روي أنو لـ يكف في أسبلفو عاىر وال فاجر: (وال ضرب فيو فاجر)
ف اهلل جعؿ لمخير أىبلً ) . يقتدى بيـ في أخذه، ويكونوف أئمة في االىتداء بيـ(: (2)أال وا 
. ينبني عمييا، وتشيَّد أركانو عمى أساسيا: (ولمحؽ دعائـ)
ما الحفظ، : جمع ِعْصَمة، والعصمة إما المنع، مف قوليـ: (ولمطاعة ِعَصماً ) عصمو إذا منعو، وا 

، وحفظ عف أف (3)عصمتو فانعصـ أي حفظتو، وأراد أف الطاعة تفتقر إلى منع وحراسة ليا: يقاؿ
. يشوبيا ما يبطميا ويزيؿ ثوابيا مف مبلبسة المعاصي

ف لكـ عند كؿ طاعة عونًا مف اهلل سبحانو) . لطفًا مف ألطافو الخفية(: (4)وا 
(. 5)ينطؽ عنيا كأنيا ال تنطؽ إال بو: (يقوؿ عمى األلسنة)
عف أف تزيغ عف الحؽ وتميؿ عنو، وفيو مبالغة في شرح حقيقة ىذا العوف، (: األفئدة (6)وُيثَبّْت بو)

. وبياف حكمو، وظيور أثره
. استكفى بو، وجعمو نياية ألمره (8)لمف(: (7)فيو كفاية لمكتفي)

 __________
قاؿ رسوؿ الميصمى :  قاؿ11/70ومف ذلؾ ما رواه ابف أبي الحديد رحمو اهلل في شرح النيج  (1)

ما مسني عرؽ سفاح قط، وما زلت أنقؿ مف األصبلب السميمة مف الوصـو )): اهلل عميو وآلو وسمـ
ومنو ما رواه الحاكـ الجشمي رحمو اهلل في تنبيو (. (واألرحاـ البريئة مف العيوب- أي العيوب-



 

 

:  عف جعفر بف محمد، عف آبائو، عف النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ قاؿ175الغافميف ص
أخرجت مف نكاح ولـ أخرج مف سفاح مف لدف آدـ، لـ يصبني سفاح الجاىمية، ولـ أخرج إال مف ))

(. (طير
ف اهلل سبحانو قد جعؿ لمخير أىبلً : في شرح النيج (2) . أال وا 
(. ب)ليا، سقط مف  (3)
. سبحانو، زيادة في شرح النيج (4)
. كأنيا ال تنطؽ بو(: ب)في  (5)
. بو، زيادة في شرح النيج (6)
(. ب)فيو كفاء لمكتؼ، وشفاء لمشتٍؼ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (7)
 .مف(: ب)في  (8)

(4/1307 )

 

. لمف استشفى بو مف العاىات: (وشفاء لمشتفي)
اسـ فاعؿ أي الحافظيف لعممو، وما تعبد بو مف الشرائع : (واعمموا أف عباد اهلل اْلُمْسَتْحَفِظْيَف عممو)

. واألحكاـ كميا، أو اسـ مفعوؿ أي المجعوليف حفظة
. يحفظوف ما حفظَّيـ اهلل منو: (يصونوف مصونو)
، ويحتكموف في تحصيميا : (ويفجّْروف عيونو) تمثيؿ بحاليـ في أخذ ما يأخذونو مف ىذه العمـو

يجادىا، بحاؿ مف يفجّْر نيرًا فيأخذ منو ما أحب وما أراد . وا 
يريد أف المواالة فيما بينيـ ىي السبب الداعي إلى التواصؿ فيما بينيـ : (ويتواصموف بالوالية)

. والتحابّ 
. أي يمقى بعضيـ بعضًا مبلقاة محبة ومصافاة: (ويتبلقوف بالمحبة)
. مف المودة، والمؤاخاة الصادقة: (ويتساقوف بكأس رويَّة)
. أي باإلرتواء، والضمير لمعمـ: (ويصدروف بريّْو)
. ال يمحقيـ الشؾ، وال يختمط بيـ (1)يريد: (ال تشوبيـ الريبة)
. وال يبادروف إلى ذكر بعض منيـ، بما يكوف نقصًا لو، وبيتانًا عميو: (وال تسرع فييـ الغيبة)
. اإلشارة إلى المذكور أواًل، مف المواصمة والمحاّبة، والتباذؿ والمواالة: (عمى ذلؾ)
كأنيـ الستمرار داعيتيـ إلى ذلؾ، ووجود صارفيـ عف خبلفو عقدت خبلئقيـ (: (2)َعَقَد خمقتيـ)

. عميو ، وطبعت سجاياىـ عمى التزامو فكأنو خمقة فييـ
ىذه السجايا : ما فطر عميو اإلنساف مف أصؿ وجوده، والخميقة ىي: الخمقة(: (3)وخبلئقيـ)



 

 

. والطبائع، مف الشرس والميف، والنشاط والضيؽ، وغير ذلؾ مف الخبلئؽ
الضمير هلل أي فعمى اهلل تكوف محبتيـ، والغرض أف الباعث عمى تحابّْيـ فيما : (فعميو يتحابوف)

. بينيـ، ىو لطؼ اهلل وحسف رعايتو ليـ
 __________

(. ب)يريد، سقط مف  (1)
. خمقيـ: وفي شرح النيج( ب)في  (2)
 .وأخبلقيـ: في شرح النيج (3)

(4/1308 )

 

(. 1)أي ومف أجمو كانت مواصمتيـ لبعضيـ بعضاً : (وبو يتواصموف)
. في األرض، المتفاضؿ بعضو عمى بعض (2)كالحب الذي يبذر: (فكانوا كتفاضؿ البذر)
. ُيختار وُيطمب أفضمو، وأغبله: (ُيْنَتَقى)
. أغبله وأطيبو، واألفضؿ منو: (فيؤخذ منو)
. أي وُيْمَقى ما عدا ذلؾ: (وُيْمَقى)
. التبييف، أي قد ميَّزه عف غيره بيانو، وعظـ قدره ومعرفتو: التمخيص ىو(: (3)قد ميَّزه التمخيص)
ده عف جميع الشوائب كميا، والتمحيص: (وىذَّبو التمحيص) . اال بتبلء واالختبار: جرَّ

قد ميَّزه التمخيص، وىذَّبو التمحيص، منافر لما تقدمو مف الكبلـ األوؿ قبمو، فما وجو : سؤاؿ؛ قولو
المبلءمة بينيما؟ 

وجوابو؛ ىو أنو لما ذكر أولياء اهلل المستحفظيف عممو، ووصفيـ بالتحاّب والمواالة والتناصر وغير 
فالواحد منيـ قد ميَّزه التمخيص، وىذَّبو التمحيص، ومع : ذلؾ مف الصفات، فكأنو قاؿ عمى أثر ذلؾ

. في قالب واحد (4)ىذا يرتفع التنافر بيف الكبلميف، ويصير كأنيما أفرغا
أراد فميقبؿ ما أكرمو اهلل بو مف النعمة العظيمة باإلسبلـ، واليداية إلى الديف : (فميقبؿ امرؤ كرامة)

. المتيف ىما النياية في الكرامة
. بما ينبغي ليا مف القبوؿ، ويستحؽ لمثميا منو: (بقبوليا)
. لنزوليا (5)أي وليكف خائفًا مف نوازؿ الدىر، وحوادثو فيستعد: (وليحذر قارعة)
وقوعيا وحصوليا؛ ألف المحذور إنما يكوف محذورًا قبؿ وقوعو، فأما بعد وقوعو فميس : (قبؿ حموليا)

. يحذرىا قبؿ حموليا: محذورًا، فميذا قاؿ
 __________

. لبعض(: ب)في  (1)



 

 

. تبذره(: ب)في  (2)
(. ب)التخميص، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (3)
. قد أفرغا(: ب)في  (4)
 .فتستعد(: ب)في  (5)

(4/1309 )

 

نما سماىا قصارًا، ألف األياـ : (ولينظر امرؤ في قصير أيامو) في أياـ دنياه القميمة المتقاصرة، وا 
الكثيرة إذا كاف ليا غاية وانقطاع فيي متقاصرة، فضبًل إذا كانت حقيرة قميمة، فوصفيا بالقصر أحؽ 

. وأولى
. لبثو في الدنيا: (وقميؿ ُمَقاُمو)
. وىو الدنيا: (في منزؿ)
. وىو اآلخرة: (حتى يسبتدؿ بو منزالً )
ما لزماف متحولو وىو القيامة، وأراد فميصنع: (فميصنع لمتحولو) ( 1)إما لمكاف متحولو وىو القبر، وا 

. األعماؿ الصالحة مف أجؿ ذلؾ
. لؤلىواؿ المعروفة المتحققة بانتقالو إلييا ومعرفتو ليا (2)أي وليصنع: (ومعارؼ منتقمو)
ُطْوَبى ُفْعَمى مف الطيب وقد مرَّ تفسيره، لصاحب قمب سالـ عف الغؿ (: لذي قمب سميـ (3)ُطْوَبى)

. والحسد، وسائر ما يمحؽ القموب مف العاىات
. باتباعو واال قتداء ببثاره: (أطاع مف ييديو)
. عدؿ عنو، مخافة أف يقع في الرَّدى: جانبو: (وتجنَّب مف ُيْرِدْيوِ )
. سمكيا واىتدى إلييا(: (4)فأصاب طرؽ السبلمة)
. بيداية مف ىداه إلييا، ودّلو عمييا: (ببصر مف بصَّره)
. ومف أجؿ طاعتو لذي ىدى أمره بذلؾ، وحثو عميو: (وطاعة ىاٍد أمره)
. عاجمو وواثبو: (وبادر اليدى)
األبواب، ووضعت عميو  (5)استعارة وتمثيؿ بحاؿ مف لو متاع قد غمقت عنو: (قبؿ أف تغمؽ أبوابو)

. األقفاؿ فبل يمكف نيمو
. فبل يمكف الوصوؿ إليو: (وُتَقطََّع أسبابو)
. طمب انفتاحيا عميو(: التوبة (6)واستفتح باب)
. أزاؿ الحوب واإلثـ عنو، بما كاف منو مف استعماؿ التوبة وفعميا: (وأماط الحوبة)

 __________



 

 

. فميضع(: ب)في  (1)
. وليضع(: ب)في  (2)
. فطوبى: في شرح النيج (3)
. وأصاب سبيؿ السبلمة: في شرح النيج (4)
. عميو(: ب)في  (5)
 .باب، سقط مف شرح النيج (6)

(4/1310 )

 

. عمى المحجة الواضحة لو سمكيا(: أقيـ عمى الطريؽ (1)وقد)
وُدؿَّ عمى أبيف الطرؽ وأوضحيا، بما ُقرر في عقمو مف األدلة العقمية، وبما : (وىدي نيج السبيؿ)

رشادىـ إلى أمر اآلخرة وطريقيا . كاف مف جية األنبياء مف البياف واإليضاح لمخمؽ في أمر دينيـ، وا 
 
ومف دعاء لو عميو السبلـ كاف كثيرًا ما يتضرع بو  (196)
: يصبح ىا ىنا لو وجياف: (ال حمدهلل الذي لـ يصبح بي ميتًا، وال سقيماً )

. أف تكوف تامة، وانتصاب ميتًا وسقيمًا عمى الحاؿ، أي لـ أصبح عمى ىاتيف الحالتيف: أحدىما
. أف تكوف ناقصة، وانتصابيما عمى الخبرية ليا: وثانييما

سؤاؿ؛ فيؿ مف تفرقة بيف المعنييف في كونيا ناقصة وتامة؟ 
أدخؿ في  (2)وجوابو؛ ىو أنيا إذا ُقدّْرت تامة كاف معنى أصبح أي دخؿ في الصباح، وأراد أني لـ 

ىذا الوقت وأنا عمى ىاتيف الحالتيف، فأما إذا كانت ناقصة كاف معناىا اقتراف مضموف الجممة بزمنيا 
. ال غير مف غير حاجة إلى الحاؿ كما ترى

ضربو المرض وضربتو الريح إذا أصابتو، وأراد والمصابًا في : (وال مضروبًا عمى عروقي بسوء)
. عروقي بعاىة مف العاىات المبطمة ليا، المفسدة لصحتيا

وال معاقبًا بنوع مف العقوبات مف أجؿ ما اجترحتو مف أسوا  األعماؿ، : (وال مأخوذًا بأسوا  عممي)
. وأحقيا بالجزاء والعقوبة مف اهلل تعالى

قطع اهلل دابرىـ أي آخر مف بقي : آخر مف يبقى مف األىؿ، فإذا قيؿ: الدابر: (وال مقطوعًا دابري)
. منيـ

. خارجًا عف ديف اإلسبلـ مدبرًا عنو: (وال مرتدًا عف دين ي)
. جاحدًا لو نافيًا لوجوده: (وال منكرًا لربي)

 __________



 

 

. فقد: وفي شرح النيج( ب)في  (1)
 .ال(: ب)في  (2)

(4/1311 )

 

كبلـ فيو مبالغة، وذلؾ أف مف استوحش مف شيء فإنو ينفر عنو وال : (وال مستوحشًا مف إيماني)
يبلبسو، وأراد أف مف جممة ما أنعـ اهلل عميَّ أني لست نافرًا عمَّا يكوف حقيقة في اإليماف وأصبًل فيو 

. مف األعماؿ الصالحة، والقربات المتقبمة
اختبلطو : التبس األمر إذا اختمط، والتباس الظبلـ: أي مختمطًا بغيره، مف قوليـ: (وال ممتبسًا عقمي)

. أيضًا، وأراد أنو لـ يصبو اهلل بجنوف وال مسٍّ مف الشيطاف فيفسد ويتغير
مف المسخ والصاعقة، والرجفة والخسؼ، وغير ذلؾ مف أنواع (: قبمي (1)وال معذبًا بعذاب األمـ مف)

الببليا التي أصاب اهلل بيا األمـ الماضية جزاء عمى ما فعموه مف تكذيب أنبيائو فيما جاءوا بو، وما 
كرامًا ليـ ببركتو، وقد أشار تعالى بقولو َوَما }: ذاؾ إال رحمة مف اهلل تعالى ليذه األمة بيذا الرسوؿ وا 

ـْ َوَأْنَت ِفيِيـْ  حيًا مع األحياء، وقد صار ميتًا  (2)ولف يزاؿ فينا قد كاف [33:األنفاؿ]{َكاَف المَُّو ِلُيَعّذَبُي
. مع األموات مف أمتو، فمف يصابوا بعذاب حتى يأتي أمر اهلل

ال أممؾ لنفسي نفعًا وال ضرًا، وال تدبيرًا وال مصمحة، كما يكوف حالة العبد : (أصبحت عبدًا ممموكاً )
. الممموؾ مع سيده

ىمالي لتقوى اهلل، وطمب مراده مف الطاعة : (ظالمًا لنفسي) بما كاف مني مف مبلبسة المعاصي، وا 
. الواجبة لو عميَّ لمكاف نعمتو

. بما أوضحت مف األدلة وقررتو مف البراىيف، وأزحت العمؿ كميا: (لؾ الحجة عميَّ )
ُة }: ال أجد حجة أحتّج بيا عميؾ، كما قاؿ تعالى(: حجة لي (3)ال) ُقْؿ َفِممَِّو اْلُحجَّ

[. 149:األنعاـ]{اْلَباِلَغةُ 
 __________

. مف، زيادة مف شرح النيج (1)
(. ب)كاف، سقط مف  (2)
 .وال حجة لي: وفي شرح النيج( ب)في  (3)

(4/1312 )

 



 

 

مما قسمتو لي مف األرزاؽ، ومكنتني مف أخذه مف غير (: أستطيع أف آخذ إال ما أعطيتن ي (1)ال)
. أف أقدر أف أزيد عميو، أو أنقص منو ذرة أو شعيرة

(. 2)[مف الشرور والببلوي، والمصائب]: (وال أتقي)
. كفيتني وجنَّبتو عني: (إال ما وقيتن ي)
َـّ، إني أعوذ بؾ) . ألجأ إليؾ: (المَُّي
: فيو وجياف: (أف أفتقر في غناؾ)

أف يريد أف أفتقر وأنت غني، ومف المحاؿ أف يكوف عبد ذليؿ لو مولى عزيز، بؿ ُيَعزُّ : أحدىما
. بعزّْه

. أف يكوف غرضو أف أفتقر وأنا في غناؾ أتقمَّب، ومنو أسأؿ وعميو ُأعوّْؿ: وثانييما
. أي َأذؿ وأنت عزيز: (أو َأذّؿ في عزؾ)
. أي أضؿ وأنت اليادي عف الضبلؿ:(أو َأِضؿَّ في ىداؾ)
. الظمـ أي وأظمـ ولؾ السمطنة والقدرة واإلليية: الضيـ: (أو ُأضاـ في سمطانؾ)
ُأقير، واألمر في االنتصاؼ واألخذ وغيره لؾ ال أمر ألحد معؾ، مف : (!أو ُأضطيد واألمر لؾ)

. فبلف لو األمر في رعيتو، أي ما شاء أمضاه في حاليـ: قوليـ
َـّ، اجعؿ نفسي أوؿ كريمة) إياؾ وكرائـ )): الماؿ النفيس، وفي حديث المصدّْؽ: الكريمة: (المَُّي

. ىا ىنا لشرفيا وكرميا (4)يريد نفائسيا، وأغبلىا وأشرفيا، فعبَّر بيا عف النفس (3()(األمواؿ
. التي أودعتنييا، وأكرمتني بيا : (تنتزعيا مف كرائمي)
. مف النعـ العظيمة!(: عندي (5)وأوؿ وديعة ترتجعيا مف ودائعؾ)

 __________
. وال: في شرح النيج (1)
(. ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (2)
 4/138في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ(( إياؾ وكرائـ أمواليـ: ))الحديث بمفظ (3)

، (2346)ورقـ (2275)، وصحيح ابف خزيمة برقـ7/7،8، 4/96وعزاه إلى السنف الكبرى لمبييقي
.  وغيرىا6/65وشرح السنة لمبغوي

. النفيس(: ب)في  (4)
 (.ب)مف ودائع نعمؾ عندي، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (5)

(4/1313 )

 



 

 

َـّ، إنا نعوذبؾ أف نذىب عف قولؾ) . بالرد لو، والمخالفة لما تضمنتو أوامرؾ ونواىيؾ: (المَُّي
. فنرتّد عنو وننقمب عمى أعقابنا عنو خاسريف(: نفتتف عف دينؾ (1)أو أف)
التيافت في الشر، وأراد : التتايع بالياء المثناة مف أسفميا، ىو(: بنا أىواؤنا دوف اليدى (2)أو تتايع)

. أف تجذبنا أىواؤنا فتنقطع بنا دوف أخذ اليدى واستعمالو
ما بما بمَّغتو : (!الذي جاء مف عندؾ) إما بتقريره في العقوؿ مف التوحيد واإلقرار باإلليية لو، وا 

. مف ذلؾ (3)الرسؿ، وجاءنا عمى ألسنة األنبياء صموات اهلل عمييـ
لو بالمذلة  (4)فميعمؿ الناظر نظره في ىذا الدعاء يجده دعاء مف خضع لربو باالستكانة، وبخع

. والضراعة، عائذًا بو، الجئًا إليو
 
ومف خطبة لو عميو السبلـ بصفيف  (197)
. أمرًا مقدرًا، وحكمًا نافذاً (: لي عميكـ حقاً  (5)أما بعد، فقد جعؿ اهلل سبحانو)
: مف أجؿ قيامي بأموركـ، وعنايتي في إصبلحكـ، والباء ىا ىنا لممعادلة، كقولؾ: (بوالية أمركـ)

. أخذت ىذا بيذا
أي ال حؽ نطمب منكـ، وتؤخذوف بفعمو إال ولكـ (: عميكـ (7)مف ال حؽ مثؿ الذي (6)ولكـ عميَّ )

. مثمو
 __________

. أف، زيادة في شرح النيج (1)
. تتابع: في شرح النيج (2)
. صموات اهلل وسبلمو عمييـ(: ب)في  (3)
(. 906انظر القاموس المحيط ص. )أي خضع لو: بخع لو (4)
. سبحانو، زيادة في شرح النيج (5)
. عمّي، زيادة في شرح النيج (6)
 .مثؿ الذي لي عميكـ: وفي شرح النيج( ب)في  (7)

(4/1314 )

 

أف يصؼ كؿ واحد : التواصؼ ىو: (فال حؽ أوسع األشياء في التواصؼ، وأضيقيا في التناصؼ)
مف القـو شيئًا، وتناصؼ القـو إذا أنصؼ بعضيـ بعضًا مف نفسو، والمعنى في ىذا ىو أف الناس 
كميـ يصفوف الحؽ بألسنتيـ، ويقولونو بأفواىيـ، ولكف ال ينصؼ الحؽ أحد مف نفسو مف الخمؽ إال 

. قميؿ، وذلؾ مف خشي اهلل وخاؼ مقاـ ربو



 

 

وال يؤخذ منو حؽ، إال ويؤخذ عميو مثمو الستوائيـ في ذلؾ، وألف (: يجري عميو إال جرى لو (1)وال)
. حكـ اهلل ىو جري المناصفة في كؿ شيء مف حقوؽ الخمؽ

فيكوف ُمْسَتِحقًا لذلؾ، وال يكوف ُمْسَتَحقًا عميو، أو يكوف : (ولو كاف ألحد أف يجري لو وال يجرى عميو)
. آخذًا وال يكوف معطياً 

يريد أف ىذا إنما يكوف عمى جية الفرض والتقدير ال غير، : (لكاف ذلؾ خالصًا هلل تعالى دوف خمقو)
ال فاألمر عمى خبلؼ ذلؾ في حقو تعالى، فإنو لما أوجب لنفسو حقًا، أوجب عميو حقًا آخر كما  وا 

. أشار إليو في آخر كبلمو، فيو تعالى مختص بيذا الفرض دوف غيره مف الخمؽ
(. 2)لكونو ربًا ليـ، وىـ عبيد لو، والمالؾ لو أف يفعؿ في عبيده ما شاء: (لقدرتو عمى عباده)
ولكونو مختصًا بالحكمة فبل يقع في أفعالو إال ما (: قضائو (4)جرت عميو ضروب (3)ولعدلو فيما)

ىو حكمة وصواب، فإذا أوجب لنفسو حقًا ولـ يوجب عمييا مثمو، فيو حؽ ال محالة ال يمكف 
. مخالفتو واليسع إنكاره

بفعؿ مراده في كؿ ما طمب منيـ فعمو، أو (: جعؿ حقو عمى العباد أف يطيعوه (5)ولكنو سبحانو)
. الكّؼ عنو، وأف يجعموا ذلؾ مف جية أنفسيـ خالصًا لوجيو

 __________
. اليجري ألحد إال جرى عميو: وفي شرح النيج( ب)قبمو في  (1)
. ما يشاء(: ب)في  (2)
. إلخ...في كؿ ما جرت : في شرح النيج (3)
. صروؼ: وفي شرح النيج( ب)في  (4)
 .سبحانو، زيادة في شرح النيج (5)
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وأوجب عمى نفسو بعد ذلؾ مكافأتيـ عميو بما : أي(: (1)وجعؿ جزاءىـ عميو مضاعفة الثواب منو)
وعدىـ مف الثواب عمى الطاعة، والكؼ عف المعصية عمى جية االستحقاؽ الواجب، والفرض 

. البلـز
. يريد إنعامًا واحسانًا، وليس أمرًا واجبًا عميو(: وتوسعاً  (2)تفضبًل منو)

توسعًا : سؤاؿ؛ أليس قد ذكرت أف اهلل تعالى ال يجب عميو حقًا إال ويجب لو، فكيؼ قاؿ ىاىنا
إف حصولو عمى جية التوسع : وتفضبًل، وىذا يناقض كونو واجبًا، فإنما كاف واجبًا ال يقاؿ فيو

والتفضؿ؟ 
مضاعفة الثواب، فإنيما يرجعاف إليو، إذ ليس : تفضبًل وتوسعًا، يتعمقاف بقولو: وجوابو؛ ىو أف قولو



 

 

يكوف التفضؿ والتوسع إال فيما كاف عمى جية المضاعفة، فأما القدر المستحؽ مف الثواب فإنو أمر 
َمْف َجاَء ِباْلَحَسَنِة َفَمُو َعْشُر }: واجب وفرض حتـ، المقاؿ فيو لمتوسع والتفضؿ، كما قاؿ تعالى

إف تسعة أجزاء تكوف تفضبًل، وجزءًا : وعف ىذا قاؿ النَّظار مف المتكمميف [160:األنعاـ]{َأْمثَاِلَيا
. واحدًا يكوف واجبًا جزاًء عمى العمؿ

الباء متعمقة بتفضبًل وتوسعًا، وأراد مف أجؿ أنو أىؿ لمزيادة عمى القدر : (بما ىو مف المزيد أىمو)
. الواجب؛ لعمـو إحسانو وعظيـ تفضمو

. مما اختصو لنفسو، وارتضاه مف خمقو: (ثـ جعؿ سبحانو مف حقوقو)
. أوجبيا وأوعد عمى تركيا بالعقوبة: (حقوقًا افترضيا)
كالوالد عمى الولد، والولد عمى والده، والقريب عمى قريبو في األنكحة : (لبعض الناس عمى بعض)

. والمعاوضات، وسائر أنواع المعامبلت، فإنيـ ال ينفكوف عف وجوب واجب لبعضيـ عمى بعض
يعني في كونيا واجبة؛ ألف مف عميو حؽ لغيره فمو مثؿ ذلؾ، فإذًا ىما : (فجعميا تتكافأ في وجوىيا)

. متكافبف في ذلؾ
 __________

. ، ومف شرح النيج(ب)منو، سقط مف  (1)
 .منو، زيادة في شرح النيج (2)
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كما أف النكاح يوجب المير ويوجب النفقة، والعقد عمى البيع يوجب (: بعضيا بعضاً  (1)ويوجب)
. ، إلى غير ذلؾ مف األسباب الموجبة(2)تسميـ الثمف، واستيفاء المنافع يوجب تسميـ اإلجارة

لما  (3)يريد أنو لوال وجوب الزكاة في نفسيا مف جية اهلل تعالى: (وال يستوجب بعضيا إال ببعض)
. وجب دفعيا إلى الفقراء، ولوال وجوب الصبلة لما وجب قضاؤىا إذا فاتت وغير ذلؾ

. التي فرض وجوبيا عمى الخمؽ(: ما افترض اهلل سبحانو مف تمؾ الحقوؽ (4)وأعظـ)
. في االنقياد ألمره، واالحتكاـ لما قالو مف غير مخالفة: (حؽ الوالي عمى الرعية)
. في النصيحة ليـ، والتعيد لمصالحيـ: (وحؽ الرعية عمى الوالي)
َفِريَضًة ِمَف }: يجوز نصبيا عمى المصدرية، كما قاؿ تعالى(: (5)فريضة فرضيا اهلل سبحانو)

. ىذه فريضة مف اهلل: ويجوز رفعيا عمى [11:النساء]{المَّوِ 
. لكؿ واحد منيـ عمى كؿ واحد، ما مف واحد إال وكما فرض لو فرض عميو: أي: (لكؿ عمى كؿ)
أي مف أجؿ انتظاـ األلفة، وىي اتفاؽ الخواطر، واجتماع الدواعي في نصرة (: (6)نظامًا أللفتيـ)

الفًا، واالسـ منو اأُلْلَفة، ومنو قولو تعالى: الديف واإلسبلـ، يقاؿ َوَألََّؼ َبْيَف }َأِلَؼ ىذا الموضع ِإْلفًا وا 



 

 

[. 63:األنفاؿ]{ُقُموِبِيـْ 
. قوة لو، وىيبة عميو: (وعزًا لدينيـ)

 __________
. أو يوجب(: ب)في  (1)
. األجرة(: ب)في  (2)
(. ب)تعالى، زيادة في  (3)
. فأعظـ(: ب)في  (4)
. سبحانو، زيادة في شرح النيج (5)
 .فجعميا نظامًا أللفتيـ: في شرح النيج (6)
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نصاؼ مظموميـ مف ظالميـ، وكّؼ (: تصمح الرعية إال بصبلح الوالة (1)فميست) بجمع شمميـ، وا 
واََل َتَناَزُعوا َفَتْفَشُموا َوَتْذَىَب }: أعدائيـ بما يكوف مف اجتماعيـ، وقد أشار الشرع إلى ذلؾ بقولو تعالى

[. 46:األنفاؿ]{ِريُحُكـْ 
لما في ذلؾ مف إنفاذ أمره، وتقوية سمطانو بانضماميـ (: الرعية (2)وال تصمح الوالة إال بصبلح)

ف أمرىـ بالوقوؼ وقفوا، لينتظـ األمر بذلؾ وينصمح . الحاؿ (3)إليو، فإف أمرىـ بالمسير ساروا، وا 
الذي أوجبو اهلل عمييـ مف امتثاؿ أمره، والنصيحة لو في كؿ : (فإذا أدَّت الرعية إلى الوالي حقو)

. األمور
. الذي فرضو اهلل عميو مف الرفؽ بيـ، وتعميميـ معالـ دينيـ(: إلييا حقيا (4)وأدَّى الوالي)
. كاف الحؽ عزيزًا ال يمكف أف يضاـ: (عزَّ الحؽ بينيـ)
. استقامت طرؽ الديف عف اعوجاجيا: (وقامت مناىج الديف)
. عف أف تكوف مائمة، أو يجري فييا نقص: (واعتدلت معالـ العدؿ)
جرت األمور عمى مجارييا وطرقيا، منقادة سمسمة غير متصعبة، كما : (وجرت عمى إذالليا السنف)

ـُ اأَلْرَض َذُلوالً }: قاؿ تعالى َفاْسُمِكي ُسُبَؿ َربِّْؾ }: ، وقولو تعالى[15:الممؾ]{ُىَو الَِّذي َجَعَؿ َلُك
ما مف السُُّبؿ، وقولو[69:النحؿ]{ُذُلبلً  عمى إذالليا بكسر اليمزة مف : ، فذلبًل حاؿ إما مف النحؿ، وا 

. فصيح الكبلـ وغريبو
يشير إلى استقامة الرعية والوالي، وصبلحو سبلمتو عف الفتف والمحف، (: بذلؾ الزماف (5)فصمح)

. والحروب وسائر العوارض
 __________



 

 

. فميس(: ب)في  (1)
. إال باستقامة الرعية: في شرح النيج (2)
. ويصمح(: ب)في  (3)
. الوالي، زيادة في شرح النيج (4)
 .ويصمح(: ب)في  (5)
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؛ النتظاـ أحواليا بالعدؿ ورعاية (1)[وطمع الطامع في بقاء الدولة]: (وُطِمَع في بقاء الدولة)
. السياسة، واستقامت اإليالة

. بطمت وتبلشت فمـ ينبض منيا عرؽ؛ لما يروف مف استقامة األحواؿ: (ويئست مطامع األعداء)
ذا غمبت الرعية والييا) . بالمخالفة لو، والعصياف ألمره: (وا 
. بالظمـ ليـ والجور، ونقص الحقوؽ وغير ذلؾ: (أو أجحؼ الوالي برعيتو)
. منيـ غرض ومقصد خبلؼ اآلخر (3)يريد كاف لكؿ واحد(: الكممة (2)اختمفت ىناؾ)
. في الرعية بأخذ ما ليس مستحقًا عمييـ: (وظيرت معالـ الجور)
أدغؿ في األمر إذا أدخؿ فيو : الفساد فيو بداؿ منقوطة مف أسفؿ، يقاؿ: (وكثر اإلدغاؿ في الديف)

. ما ليس منو
(. 4)جمع محجة، وىي الطريؽ، وأراد ُتِرَكت عف السموؾ ليا: المحاجُّ : (وتركت محاجُّ السنف)
. اتَّبع كؿّّ رأيو فعمؿ بو: (َفُعِمَؿ باليوى)
. خمت عف العمؿ بيا، واندرست أعبلميا: (وُعطّْمت األحكاـ)
صار ال ختبلؼ أىوائيـ ،وتشتت الكممة يعتؿ كؿ واحد منيـ بعمة فيما ىو : (وكثرت عمؿ النفوس)

. فيو يخالؼ عمة اآلخر، فصارت عمى خبلئؽ سيئة، وطبائع فاسدة
مف تعطيؿ الحقوؽ العظيمة  (6)فبل تمحقيا وحشة لما تراه(: حؽ عطّْؿ (5)فبل ُيْسَتْوَحُش لعظـ)

. الدينية
. وال تمحقيا مشقة لظيور الباطؿ وعموه(: باطؿ ُفِعؿ (7)وال لعظـ)
: أي في ذلؾ المقاـ، وفي تمؾ الحالة: (فينالؾ)
. بسبب ذؿ الحؽ، وضعؼ دولتو: (تذؿ األبرار)
. لقوة أعوانيـ، وكثرة أنصارىـ: (وتعزُّ األشرار)

 __________
(. ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (1)



 

 

. ىنالؾ: في شرح النيج (2)
(. ب)واحد، سقط مف  (3)
. بيا(: ب)في  (4)
. لعظيـ: في شرح النيج (5)
. يراه(: ب)في  (6)
 .لعظيـ: في النيج (7)
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عمييـ، ومناقمو التي ينكرىا  (3)مبخذه التي َتِخذىا(: العباد (2)عمى (1)وتعظـ تبعات اهلل سبحانو)
. بفعميـ ليا، وتسمطيـ عمييا ظممًا وعدواناً 

ما في ذلؾ األمر (4)يريد إما في ذلؾ: (فعميكـ بالتناصح في ذلؾ) . الزماف، وا 
. عمى تأدية الواجبات فيو، أو عمى التخمص منو(: (5)وحسف التعاوف عميو)
ف اشتد عمى رضا اهلل حرصو) ىذا نفي عمى جية العمـو واال ستغراؽ، واشتداد : (فميس أحد وا 

. اهلل تعالى (6)الحرص إنما يكوف بفعؿ األعماؿ الصالحة، واالنكفاؼ عف كمما يكرىو
جده واجتياده، فمف ىذه  (7)وامتد في تحصيؿ العمؿ المرضي هلل تعالى: (وطاؿ في العمؿ اجتياده)

: حالو وأبمغ فييا ليس
إما باإلضافة إلى استحقاقو الصفات اإلليية فبل يبمغ ُكْنَو (: (8)ببالغ حقيقة ما اهلل أىمو مف الطاعة)

ما لمكاف نعمتو في الديف والدنيا، فيو لمكاف ىذيف األمريف ال يبمغ غاية طاعتو،  (9)ذلؾ لمكانيا، وا 
. وال يقدرىا أحد مف الخمؽ

مف أعظميا وجوبًا، وآكدىا في التحصيؿ (: (11)حقوؽ اهلل عمى العباد (10)ولكف مف واجب)
. والفعؿ

 __________
. سبحانو، زيادة في شرح النيج (1)
. عند: في شرح النيج (2)
بداؿ  (3) أي أخذىا عمييـ بسبب ذنوبيـ واالتخاذ افتعاؿ مف األخذ إال أنو أدغـ بعد تمييف اليمزة وا 

تِخذ : التاء ثـ لما كثر استعمالو عمى لفظ االفتعاؿ توىموا أف التاء أصمية فبنوا منو َفِعؿ يفَعؿ فقالوا
(. 9انظر مختار الصحاح ص). يّتخذ

(. ب)في ذلؾ، زيادة في  (4)
. عميو، زيادة في شرح النيج (5)



 

 

. يكره(: ب)في  (6)
(. ب)تعالى، زيادة في  (7)
. مف الطاعة لو: وفي شرح النيج( ب)في  (8)
. نعمو(: ب)في  (9)
(. ب)أوجب، ىامش في : في نسخة (10)
 .عباده: في شرح النيج (11)
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تيانيـ بو عمى أعظـ الوجوه وأبمغيا، في التعظيـ لحالو، سواء : (النصيحة هلل) في كمما تعبدىـ بو وا 
كاف ذلؾ حقًا لو خالصًا كالعبادات كميا، أو كاف حقًا متعمقًا بالعباد كالطاعة ألىؿ األمر، واال نقياد 

ُسوَؿ َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُكـْ }: لحكميـ، كما أشار إليو تعالىبقولو [. 59:النساء]{َأِطيُعوا المََّو َوَأِطيُعوا الرَّ
. ال يتركوف غاية مف ذلؾ يمكنيـ الوصوؿ إلييا إال فعموىا: (بمبمغ جيدىـ)
عمى نصرتو حتى يقـو وتشتد أركانو بيف أظيرىـ، وحيث : (والتعاوف عمى إقامة الحؽ بينيـ)

. يكونوف
ف عظمت في الحؽ منزلتو) . بالدعاء إليو والمثابرة عمى فعمو: (وليس امرؤ وا 
. وكاف إمامًا فيو ُيقتدى بو وُيؤتـ بفعمو: (وتقدمت في الديف فضيمتو)
مف واجباتو التي كمَّفو فعميا والعبادات التي أمره بأدائيا، : (بفوؽ أف ُيعاف عمى ما حمَّمو اهلل مف حقو)

وفي ىذا داللة عمى صعوبة أمر التكميؼ وعسرة الخبلص عنو، وعمى ضعؼ حاؿ اإلنساف وكثرة 
. عجزه عف ذلؾ، وليذا قاؿ ىذه المقالة مشيرًا بيا إلى ما قمناه

. ليوانو الحتقاره وذلو عندىا(: صغرتو النفوس (1)وال امرؤ ولو)
. ازدرتو وىاف عندىا(: العيوف (2)واقتحمتو)
. َيْنصر ىو عميو: (بدوف أف يعيف عمى ذلؾ)
. ُيْنصر ىو عميو(: (3)أو يعاف عميو)

فيو الثناء عميو ويذكر سمعو وطاعتو لو، فقاؿ عميو  (4)فأجابو رجؿ مف أصحابو بكبلـ طويؿ يذكر
: السبلـ

ـَ جبلؿ اهلل سبحانو) كبر موقعو عنده لمكاف قدرتو اإلليية، (: في نفسو (5)إف مف حؽ مف َعُظ
. ونعمتو الكاممة الوافية البالغة كؿ نياية في الكماؿ

 __________
ف: في شرح النيج (1) . وا 



 

 

. فاقتحمتو(: ب)في  (2)
. وفي شرح النيج( ب)عميو، زيادة في  (3)
. يكثر: في شرح النيج (4)
 .سبحانو، زيادة في شرح النيج (5)
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. رسخ وتمكَّف: (وجؿَّ موضعو مف قمبو)
؛ ألف اهلل تعالى ال يشبيو شيء في العظمة والكبرياء (1)(أف يصغر ذلؾ عنده كؿ ما سواه)

، وأتى بما دوف مف ليكوف شامبًل  واستحقاؽ الشكر عمى النعمة، فميذا أطمؽ ذلؾ عمى جية العمـو
. في أولي العمـ وغيرىـ مف المخموقات مما عبد مف دونو وعظـ أمره جيبًل بحالو

ف أحؽ مف كاف كذلؾ) . يريد عمى تعظيـ حاؿ اهلل تعالى، واطّْراح ما عداه: (وا 
إما لمكاف إنعامو عميو فميذا لـ ير أحدًا مستحقًا لمتعظيـ مثؿ مالو (: عظمت نعمة اهلل عميو (2)مف)

ما لمكاف إنعاـ اهلل تعالى عميو بتقرير عظمتو في قمبو وتحقيؽ ُكْنِو كبريائو في نفسو، وىذه  منو، وا 
. مف أعظـ النعـ وأعبلىا

ما يريد دقيؽ : (ولطؼ إحسانو إليو) يريد إما ما يقربو إلى الطاعة مف األلطاؼ المتفضؿ بيا عميو، وا 
. النعـ وأخفاىا وأغمضيا فإف المنَّة بيا أيضًا عظيمة عمى اإلنساف

. الضمير لمشأف واألمر، وتفسيره بالجممة بعدىا: (فإنو)
ـْ نعمة اهلل عمى أحد، إال ازداد حؽ اهلل عميو ِعَظماً ) يريد أف كؿ مف كثرت نعـ اهلل عميو : (لـ َتْعُظ

في الديف والدنيا توجو عميو حقوؽ كثيرة هلل تعالى في مالو ونفسو، وليذا ترى العمماء وسائر األفاضؿ 
الذيف أنعـ عمييـ بالبصيرة ومعرفة اهلل تعالى أعظـ حااًل في التكميؼ مف غيرىـ مف سائر العواـ، وال 

. مف كاف ذايسار وبسطة في الماؿ كحاؿ مف ىو فقير ال يممؾ البمغة لنفسو وال لمف تحت يده
ف مف أسخؼ حاالت الوالة) . أنقصيا وأسفميا منزلة: (وا 
نما خصَّ ىؤالء ألف مف عداىـ ال عبرة بكبلميـ وال أثر : (عند صالح الناس) أىؿ التقوى والديف، وا 

. لمدحيـ وال ذميـ
 __________

. أف يصغر عنده لعظـ ذلؾ كؿ ما سواه: وفي شرح النيج( ب)العبارةفي  (1)
 .لمف: وفي شرح النيج( ب)في  (2)
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سقاط الحالة: (أف ُيَظفَّ بيـ حب الفخر) . إرادة التفاخر لما في ذلؾ مف النقص عند اهلل وا 
. يكوف أمرىـ في جميع تصرفيـ مؤسسًا ومقررًا عمى التكبر والخيبلء: (ويوضع أمرىـ عمى الكبر)
: جاؿ، فيو روايات: قولو: (وقد كرىت أف يكوف جاؿ في ظنكـ)

ما بالحاء الميممة والكاؼ، مف : إما بالجيـ مف قوليـ جاؿ كذا في ظني إذا تحرؾ واضطرب، وا 
ما بالخاء المنقوطة، مف قوليـ (1)ىذا: قوليـ . خمت ىذا األمر صواباً : األمر يحيؾ في صدري، وا 

. المدح والتفاخر: (أني أحب اإلطراء)
. ممف يذكره لي مف أصحابي وأىؿ واليتي: (واستماع الثناء)
. كالذي توىمتموه مف ذلؾ: (ولست بحمداهلل كذلؾ)
. عمى جية الفرض والتقدير(: كنت أحب أف يقاؿ ذلؾ (2)فمو)
. نييت عف فعمو وكرىتو: (لتركتو)
. تواضعًا لجبللو، وتصاغرًا عف ذلؾ: (انحطاطًا هلل تعالى)
. أخص وأولى، فبل إنفاذ لو وال يجري في حقي: (عف تناوؿ ما ىو أحؽ بو)
. بغيره (4)، وال يكنفاف(3)المذيف يختصانو: (مف العظمة والكبرياء)
ما : (وربما استحمى الناس الثناء بعد الببلء) يريد بالببلء الشر والمحنة، ويريد بالثناء إما العطاء وا 

. المدح، وغرضو مف ذلؾ ىو أف موقعيما بعد الببلء يكوف أشد وأعظـ
. عظيمو وأعبله: (فبل تثنوا عميَّ بجميؿ ثناء)
ليكـ (5)إل خراجي نفسي إلى اهلل سبحانو) مف أجؿ أني لـ أخرج نفسي إلى اهلل بما يخصو، (: وا 

ليكـ بما يخصكـ . وا 
. يريد التقوى والورع(: (6)مف التقية)

 __________
. غدا(: ب)في  (1)
. ولو: في شرح النيج (2)
. يختصا بو(: ب)في  (3)
الكبرياء : ))أي وال يميقاف بغيره، أو ال يتستر بيما ويمبسيما أحد غيره، وفي الحديث القدسي (4)

(. (ردائي والعظمة إزاري فمف نازعني في أحدىما قصمتو
. سبحانو، زيادة في شرح النيج (5)
 .البقية: في شرح النيج (6)
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. عميَّ هلل تعالى ولخمقو: (في حقوؽ)
. تحصيميا عمى الوجو المرضي هلل تعالى: (لـ َأْفُرْغ مف أدائيا)
. عبادات وغيرىا: (وفرائض)
تأديتيا وتحصيميا، والمعنى أف الثناء إنما يكوف حقيقة وصدقًا في حاؿ مف : (البد مف إمضائيا)

اتقى اهلل تعالى في تأدية الحقوؽ وتحصيؿ الفرائض، فأما مف لـ ُيْعَمـ ذلؾ مف حالو فالثناء عميو 
. يكوف مشكوكًا فيو

يقاؿ ليـ قوؿ العظمة، ويخاطبوف  (1)أىؿ الغمظة والتجبر، فإنو: (فبل تكمموني بما ُتَكمَّـُ بو الجبابرة)
. خطاب العزة، وذلؾ كمو خاص هلل ال يصمح لغيره

. التيقظ في األمور والمراقبة ليا: التحفظ ىو(: (2)وال تتحفظوا من ي)
الشدة والحدة؛ ألف الغالب فيمف كاف يخاؼ منو الحدة والسطوة، : (بما يتحفظ بو عند أىؿ البادرة)

. فإنو يتحفظ في مكالمتو؛ مخافة أف يزؿ في بعض النطؽ بما يكره فبل يأمف سطوتو وعقابو
(. 3)يريد بالرشوة كما يفعؿ لموالة: (والتخالطوني بالمصانعة)

. يريد وال تكمموني بتقديـ األطماع وتحصيؿ الرشا: (وال تخاطبوني): وفي بعض النسخ
في ظنونكـ وَيِمُج في صدوركـ وأسماعكـ  (4)أي ال تحؾ: (وال تظنوا بي استثقااًل في حؽ قيؿ لي)

. أني أتأذى بقوؿ الحؽ لي وأنو يثقؿ عميَّ 
. وال أطمب تكبيرًا لنفسي وتعظيمًا ليا منكـ: (وال التماس إعظاـٍ لنفسي)
. الضمير لؤلمر والشأف: (فإنو)
. يريد مف كاف قوؿ الحؽ عميو صعباً : (مف استثقؿ الحؽ أف يقاؿ لو)
. واستثقؿ أيضًا إذا عرض عميو العدؿ واإلنصاؼ(: أف يعرض عميو (5)والعدؿ)

 __________
. فإنيـ(: ب)في  (1)
. مني، سقط مف شرح النيج (2)
. الوالة(: ب)في  (3)
. ال تحيؾ(: ب)في  (4)
 .أو العدؿ: وفي شرح النيج( ب)في  (5)
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ألف فعميما واالجتياد في الصبر عمى أدائيما أشؽ ال محالة مف : (كاف العمؿ بيما أثقؿ عميو)
. سماعيما فإذا كاف السماع يشؽ فالفعؿ أشؽ

. عف أف تقولوا لي في حؽ أفعمو، وال تتأخروا عف ذلؾ(: (1)فبل تكفوا عف مقالة بحؽ)
. أو أف تشيروا عميَّ بالعدؿ في الرعية أو في األمور كميا: (أو مشورة بعدؿ)
. عف الخطأ (3)لـ أبمغ إلى حالة العصمة: (2)(فإني لست في نفسي بفوؽ أف أخطئ)

 __________
(. ىامش في ب)الحؽ : في نسخة (1)
. أف أخطئ فيو(: ب)في  (2)
فإني لست في ):  في شرح قولو108-11/107وقاؿ ابف أبي الحديد رحمو اهلل في شرح النيج (3)

أو يكوف قالو عمى سبيؿ ىضـ النفس، كما قاؿ رسوؿ الميصمى : ما لفظو (نفسي بفوؽ أف أخطئ
، وقاؿ العبلمة يحيى بف إبراىيـ جحاؼ ((وال أنا إال أف يتداركني اهلل برحمتو)): اهلل عميو وآلو وسمـ
، في شرح قوؿ اإلماـ 2/615 (إرشاد المؤمنيف إلى معرفة نيج الببلغة المبيف)رحمو اهلل في كتابو 

ىذا ىضـ لنفسو، أي لست ): ، ما لفظو(فإني لست في نفسي بفوؽ أف أخطئ): عميعميو السبلـ
بالنظر إلى نفسي بفوؽ أف أخطئ، وال آمف مف ذلؾ مف فعمي لو وكمت إلى تحفظي، ال أدفع ذلؾ 

 {ولوال أف ثبتناؾ لقد كدت تركف إلييـ شيئًا قميبلً }: إال بكفاية اهلل لي ما ىو ممؾ لو كقولو تعالى
ونحوىا مف آي القرآف الدالة عمى أف العصمة تكوف بتأييد اهلل وألطافو، فبل يدؿ كبلمو عميو السبلـ 

 .انتيى. (عمى اعترافو بعدـ العصمة، واهلل أعمـ
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يريد ال آمف الخطأ أف يكوف واقعًا في فعمي وفي تصرفي، وفي ىذا داللة : (وال آمف ذلؾ مف فعمي)
؛ ألنو لو كاف معصومًا كما يقولو بعض الزيدية، وليست مقالة المحققيف  عمى كونو غير معصـو

. لكاف آمنًا لذلؾ في قولو وفعمو، كما كاف ذلؾ في حؽ الرسوؿ عميو السبلـ (1)منيـ
. مف شرىا وأمرىا بالسوء: (إال أف يكفي اهلل مف نفسي)
. أقدر عميو وأقوى عمى إنفاذه: (ما ىو أممؾ بو من ي)
: حالي وأحوالكـ بمنزلة عبيد رٍؽ لمالؾ: (فإنما أنا وأنتـ عبيد ممموكوف لرب)
. ال إلو سواه: (ال رب غيره)
. مف التصرؼ والقبض والبسط واألخذ والكؼ: (يممؾ مّنا)
. مف ذلؾ كمو(: مف أنفسنا (2)ما ال نممكو)
. قبؿ النبوة مف البدع والضبللة: (فأخرجنا ممَّا كنَّا فيو)



 

 

. إلى ما يظير صبلحنا فيو: (إلى ما صمحنا عميو)
يريدبالضبللة ما كاف قبؿ النبوة وقبؿ نزوؿ القرآف والوحي، وباليدى : (فأبدلنا بعد الضبللة باليدى)

. يشير إلى ىذه األمور كميا
(. 3)بالقرآف والنبوة عوضًا عف أعماؿ الجاىمية وضبلالتيـ: (وأعطانا البصيرة بعد العمى)
 
ومف كبلـ لو عميو السبلـ عمى جية الدعاء  (198)
َـّ، إني أستعديؾ عمى قريش) استعدى فبلف األمير إذا : أطمبؾ أف تكوف ناصرًا لي، مف قوليـ: (المَُّي

. طمب منو أف ينصره عمى عدوه، يريد بو جميع مف خالفو مف قريش، وأجمع عمى حربو ومنابذتو
 __________

ما : )في شرح قولو (15)سبؽ التعميؽ عمى ىذا الموضوع في الجزء األوؿ في الخطبة رقـ  (1)
. (كذبت كذبة

. ما ال نممؾ: وفي شرح النيج( ب)في  (2)
 .وضبللتيـ(: ب)في  (3)
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بما كاف منيـ مف الشقاؽ والخبلؼ والعداوة لي، فإف ىذه األمور كميا (: رحمي (1)فإنيـ قطعوا)
. بالمباينة (2)تؤذف بقطيعة الرحـ وتشيد ليا

ذىابو: (وأكفؤوا إنائي) . كفأ اإلناء وأكفأه إذا َقَمَبو، وجعؿ ىذا كناية عف إىدار حقو الذي يستحقو وا 
. واتفقت كممتيـ: (وأج معوا)
. أخذىـ لحؽٍّ مني: (عمى منازعت ي حقاً )
. مف جميع مف تواله قبمي: (كنت أولى بو مف غيري)
. بعد المنازعة والشجار الطويؿ: (وقالوا)
. إف الديف والبصيرة وتقوى اهلل أف نستبد بو دونؾ(: (3)أال إف في ال حؽ أف نأخذه)
: واألقرب عند اهلل تعالى إعراضؾ عنو، ثـ قالوا(: (4)وفي الحؽ أف تتركو)
. عمى ما يمحقؾ مف ذلؾ مف الغـّ : (فاصبر مغموماً )
. شدة الحزف: األسؼ: (أو مت متأسفاً )
. تفكرت في أمري وما يؤوؿ إليو حالي: (فنظرت)
. معيف وال مف أستند إليو في أموري، وأجعمو مبلذًا لي عند الشدائد: (فإذا ليس لي رافد)
. وال مف يزيؿ عني المساوئ والشرور، واآلفات والعوارض: (وال ذابّّ )



 

 

. وال مف يسعدني عمى رأيي، وتكوف كممتو موافقة لي: (وال مساعد)
. يريد بني ىاشـ، وبني عبد المطمب: (إال أىؿ بيت ي)
نة وىي: (فضننت بيـ عف المنية) البخؿ، عف أف أجعميـ بصدد المنايا، وأعرضيـ لمموت : مف الضّْ

. بالقتؿ في الحرب
طباقيا، والقذى: اإلغضاء ىو: (فأغضيت عمى القذى) ما يقع في العيف فيؤلميا، : إدناء الجفوف وا 

. ويجرح صدره (5)وجعمو كناية عف كتمانو لما يؤلمو في قمبو
. ازدردتو: (وجرعت ريقي)

 __________
. فإنيـ قد قطعوا رحمي: في شرح النيج (1)
. ليـ: ، وفي نسخة(ب)ليا، سقط مف  (2)
. تأخذه: في شرح النيج (3)
(. ب)أف تمنعو، وكذا في نسخة ذكره في ىامش في : في شرح النيج (4)
 .، وأشار في اليامش إلى وجودىا في نسخة أخرى(ب)في قمبو، سقط مف : قولو (5)
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. وىو ما يعترض في الحمؽ فيكوف مانعًا عف جري المأكوؿ في الحمؽ: (عمى الشجا)
. أي مف أجؿ كظـ الغيظ: (وصبرت مف كظـ الغيظ)
. نبت فيو مرارة شديدة: (عمى أمرّْ مف العمقـ)
. السكيف الطويمة: جمع شفرة وىي(: الشفار (1)وآلـ لمقمب مف حزّْ )
 
( 2[)ومف كبلـ لو عميو السبلـ في ذكر السائريف إل ى البصرة لحربو عميو السبلـ ](199)

: ثـ ذكر حاؿ السائريف إلى البصرة منيـ
. المتصرفيف في الببلد لمجباية لخراجات األمواؿ: (فقدموا عمى عمالي)
. والمجعوليف خزنة ليذه األمواؿ التي وضعيا اهلل في المسمميف(: (3)وخزاف ماؿ المسمميف)
. أتصرؼ فيو بالقبض والبسط واإلعطاء والمنع: (الذي في يديّ )
. مف األمصار وناحية مف النواحي: (وعمى أىؿ مصر)
. مستقيـ عمييا: (كميـ في طاعت ي)
. غير ناكث فييا وال خائف وال غادر: (وعمى بيعت ي)
. فرقوا آراءىـ: (فشتتوا كممتيـ)



 

 

. بالطرد و التشريد، واإلخراج عف المصر الذي كانوا فيو مجتمعيف: (وأفسدوا عميَّ جماعتيـ)
. المتابعيف لي عمى ما أنا فيو، والمناصريف لي عميو: (ووثبوا عمى شيعت ي)
. ىو الغدر (4)أمََّنوىـ أواًل فمما اطمأنوا إلى أمانيـ قتموىـ فذاؾ: (فقتموا طائفة منيـ غدراً )

 __________
. وخز: في شرح النيج (1)
. ما بيف المعقوفيف زيادة مف شرح النيج (2)
. وخزاف بيت ماؿ المسمميف: في شرح النيج (3)
 .فذلؾ(: ب)في  (4)
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وا عمى أسيافيـ) وا نواجذىـ، والعضُّ عمى الناجذ إنما يكوف عند شدة األمر، : (وطائفة عضُّ أراد عضُّ
وا عميو النواجذ)): وفي الحديث (. 1)((عضُّ

النية في جياد عدوىـ، أو صادقيف األعماؿ الصالحة : (فضاربوا بيا حتى لقوا اهلل صادقيف)
. الخالصة لوجو اهلل تعالى

 
ومف كبلـ لو عميو السبلـ لما مرَّ بطمحة بف عبيد اهلل وعبد الرحمف بف عتاب بف أسيد،  ](200)

( 2)[وىما قتيبلف يـو الجمؿ
: ثـ قاؿ عميو السبلـ يـو الجمؿ وقد مر بطمحة وعبد الرحمف بف عتَّاب بف أسيد وىما قتيبلف

بابنو محمد بف طمحة، وكاف مف أصحاب أمير  (3)يعني طمحة، كنَّاه: (لقد أصبح أبو محمد)
المؤمنيف ومتابعيو، بخبلؼ عبد اهلل بف الزبير فإنو كاف خارجًا عمى أمير المؤمنيف مع أصحاب 

. الجمؿ
وىذه منو عميو السبلـ إشارة إلى ندامتو وتوبتو، وأف مصرعو ىذا مخالؼ : (بيذا المكاف غريباً )

أصبح غريبًا، أي : لمصرع غيره ممف قتؿ عمى الفتنة والبغي، والشبية الفاسدة في التأويؿ، وليذا قاؿ
. الأحد معو مثؿ ما ىو عميو مف الندامة

حمية وِغيَرٌة عمييـ وأنفة عف أف يمحقيـ الصغار : (أما واهلل لقد كنت أكره أف تكوف قريش قتمى)
. بالقتؿ بالسيؼ والطرد (4)والذلة

 __________
، وعزاه (86) الباب 1/470رواه مف حديث طويؿ عف أنس بف مالؾ في مسند شمس األخبار  (1)

 في مادة 3/252إلى األربعيف السيمقية، وذكر ابف األثير في النياية في غريب الحديث واألثر



 

 

ىذا مثؿ : وقاؿ في شرحو ((وعضوا عمييا بالنواجذ)): في حديث العْرباض: عضض فقاؿ ما لفظو
في شدة االستمساؾ بأمر الديف، ألف العض بالنواجذ عض بجميع الفـ واألسناف، وىي أواخر 

. انتيى. التي بعد األنياب: األسناف، وقيؿ
. ما بيف المعقوفيف زيادة مف شرح النيج (2)
. كناية، وكذا في نسخة أخرى(: ب)في  (3)
 .والذؿ(: ب)في  (4)
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. يريد في الصحاري والمعارؾ وتجاوؿ الخيوؿ: (تحت بطوف الكواكب)
، وأراد ما كاف مف قتؿ طمحة وعبد (1)الذَّْحؿُ : الَوَتُر ىو: (أدركت َوْتِري مف بن ي عبد مناؼ)

(. 2)الرحمف
 __________

. الثأر: الّذحؿ (1)
وتري، : وذكر الشريؼ عمي بف ناصر الحسيني في أعبلـ النيج في ىذا الموضع أنو يريد بقولو (2)

إف طمحة بف عبيد اهلل ىو مف تيـ بف مرة، وطمحة ليس مف بني : لكنو يقاؿ: الزبير وطمحة، قمت
ىاشـ، وعبد شمس، ونوفؿ، والمطمب، فكؿ مف لـ يكف مف : عبد مناؼ، ألف ولد عبد مناؼ أربعة

-11/123وانظر شرح نيج الببلغة البف أبي الحديد). ولد ىؤالء األربعة فميس مف ولد عبد مناؼ
124.) 
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وىو ما يعرض في السماء، واستعاره ىا ىنا : األعناف جمع عنف(: بن ي جمح (1)وأفمتن ي أعناف)
( 2)لؤلشراؼ والرؤساء منيـ، وأراد بذلؾ الزبير

 __________
. الحمار: أعيار، جمع عير وىو: في شرح النيج (1)
واعمـ أنو عميو السبلـ :  ما لفظو11/125وقاؿ ابف أبي الحديد رحمو اهلل في شرح نيج الببلغة  (2)

أخرج ىذا الكبلـ مخرج الذـ لمف حضر الجمؿ مع عائشة زوجة النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ مف 
الحمار، وقد كاف معيا منيـ يـو الجمؿ : جمع عير وىو (وأفمتني أعيار بني جمح): بني جمح فقاؿ



 

 

عبد اهلل الطويؿ بف صفواف بف أمية : جماعة ىربوا، ولـ يقتؿ منيـ إال اثناف، فممف ىرب ونجا بنفسو
بف خمؼ بف وىب بف حذافة بف جمح، وكاف شريفًا وابف شريؼ، وعاش حتى قتؿ مع ابف الزبير 

ومنيـ يحيى بف حكيـ بف صفواف بف أمية بف خمؼ، عاش حتى استعممو عمرو بف سعيد . بمكة
األشدؽ عمى مكة، لما جمع لو بيف مكة والمدينة، فأقاـ عمرو بالمدينة ويحيى بمكة، ومنيـ عامر 
بف مسعود بف أمية بف خمؼ كاف يسمى دحروجة الُجَعؿ لقصره، وسواده، وعاش حتى واله زياد 

ومنيـ أيوب بف حبيب بف عمقمة . صدقات بكر بف وائؿ، وواله عبد اهلل بف الزبير بف العواـ الكوفة
. بف ربيعة بف األعور بف أىيب بف حذافة بف جمح، عاش حتى قتؿ بقرية قتمتو الخوارج

فيؤالء الذيف أعرؼ حضورىـ الجمؿ مع عائشة مف بني جمح، وقتؿ مف بني جمح مع _… _ 
عائشة عبد الرحمف بف وىب بف أسيد بف خمؼ بف وىب بف حذافة بف جمح، وعبد اهلل بف ربيعة بف 

دّراج العنبس بف وىباف بف وىب بف حذافة بف جمح، ال أعرؼ أنو قتؿ مف بني جمح ذلؾ اليـو 
انتيى ما . بالنوف فالمراد رؤساؤىـ وساداتيـ (وأفمتني أعياف بني جمح)غيرىما، فإف صحت الرواية 

 .ذكره ابف أبي الحديد
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. ؛ ألنو نجا ىاربًا وأفمت، وتداركو اهلل تعالى
. مدُّوىا وأطالوا مدَّىا: (لقد أتمعوا أعناقيـ)
. وىو الخبلفة واإلمامة: (إلى أمر)
. ، وتقاعدىـ عف أحوالو(1)لنقصانيـ عف دركو: (لـ يكونوا أىمو)
. فكسرت أعناقيـ دوف الوصوؿ إليو: (َفُوِقُصوا دونو)
 
( 2[)ومف كبلـ لو عميو السبلـ ](201)

: ثـ قاؿ عميو السبلـ في صفة بعض المؤمنيف
. باإليماف وخوؼ اآلخرة وذكر العرض عمى اهلل تعالى: (قد أحيا عقمو)
. بالخضوع والذلة والصغار لنفسو: (وأمات نفسو)
. َعْظُمُو ىّمًا وىرماً  (3)يريد َنُحؼَ : (حتى دؽ جميمو)
. مف ذكر أىواؿ اآلخرة(: (4)ولطؼ غميظو)
ما  (6)أراد إما االستبصار(: (5)وبرؽ لو المع) بماقرره اهلل في عقمو، ومنحو مف األلطاؼ الخفية، وا 

. أف يريد ما كاف مف العناية بالخمؽ بالرسولعميو السبلـ
. طريؽ السبلمة ومنياج الفوز: (فأباف لو الطريؽ)



 

 

. طريؽ الحؽ: (وسمؾ بو السبيؿ)
. سائر األبواب المردية (8)عنو بمطؼ اهلل (7)انسدت: (وتدافعتو األبواب)
. حتى دخؿ باب السبلمة وسمؾ طريقيا: (إلى باب السبلمة)
. واستوطف دار اإلقامة: (ودار اإلقامة)
. استقرتا ورسختا: (وثبتت رجبله)

 __________
. أي بموغو (1)
. ما بيف المعقوفيف زيادة مف شرح النيج (2)
. نحؿ(: ب)في  (3)
تمطفت أخبلقو، وصفت نفسو، فإف كدر النفس في األكثر إنما يكوف مف كدر : لطؼ غميظو (4)

(. 11/127شرح ابف أبي الحديد ). تذىب الفطنة- كما قيؿ-الجسد، والبطنة 
. وبرؽ لو المع كثير البرؽ: وفي شرح النيج( ب)في  (5)
. باالستبصار(: ب)في  (6)
. اشتدت(: ب)في  (7)
 .بمطؼ اهلل تعالى(: ب)في  (8)
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فاستقر شبحو مف أجؿ ذلؾ؛ ألف الرّْْجَمْيِف ميما كاف الحاؿ بيما مستقرًا فالجسـ : (بطمأنينة بدنو)
مستقر، ومتى كانتا عمى غير قرار فالجسـ كذلؾ، وىذا كمو جعمو كناية عف ثبوت أصوؿ الديانة، 

. فبل َجَرـ كانت فروعيا مستقيمة
. حيث ال خوؼ وال تنغيص وىي الجنة: (في قرار األمف والراحة)
. في اإلفكار في عظمة اهلل وجبلؿ ممكوتو: (بما استعمؿ قمبو)
. باألعماؿ الصالحة: (وأرضى ربو)
 
: ومف كبلـ لو عميو السبلـ بعد تبلوتو (202)
ـُ اْلَمَقاِبرَ } ـُ التََّكاُثُر ، َحتَّى ُزْرُت [ 2-1:التكاثر]{َأْلَياُك
. يا قـو انظروا مرامًا أي مقصدًا ما أبعده: التقدير فيو(: (1)!يا لو مرامًا ما أبعده)
ْورُ : (!َوَزْورًا ما أغفمو) : البئر البعيدة القعر، قاؿ الشاعر: الزَّ

إذ تجعؿ الجار في زوراء مظممة 



 

 

 
( 2)زلخ المقاـ وتطوي دونيا المرسا

 
. وأراد وأمرًا بعيدًا ما أغفمو أي ما أعظـ غفمتيـ عنو

اإلشراؼ عمى اليبلؾ، وأراد وىبلكًا ما أصعبو وأعظمو، والمعنى مف : الخطر: (!وخطرًا ما أفظعو)
عظامو حيث افتخروا وتكاثروا بأىؿ القبور . ىذا كمو ىو إكبار األمر وا 

 __________
. يا مرامًا ما أبعد(: أ)في  (1)
المزلة تزؿ منيا األقداـ لنداوتيا ألنيا صفاة :  بدوف نسبة إلى قائمو، والزلخ2/62لساف العرب  (2)

 .الحبؿ: والمرس. ممساء، وبئر زلوخ وزلوج وىي المتزلقة الرأس
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ويحكى أف بني عبد مناؼ وبني سيـ تماروا أييـ أكثر عددًا وأعظـ جمعًا، فكثرىـ بنو عبد مناؼ، 
باألحياء واألموات فكثرىـ بنو سيـ، يريد  (1)إف البغي أىمكنا في الجاىمية فعاودونا: فقالت بنو سيـ

أنكـ تكاثرتـ باألحياء حتى إذا استوعبتـ عددىـ صرتـ إلى المقابر فتكاثرتـ بيا، ثـ عبَّر عف بموغيـ 
(. 2)ذكر الموتى بزيارة القبور تيكمًا بيـ

استخبله مجمسو إذا سألو أف يخميو، يريد أف كؿ مف مات : (3)يقاؿ: (لقد استخموا منيـ أي ُمدَّكر)
استخموا : وأخمى مكانو عنو فيو ُمدَّكر قوي لمباقيف بعده، وأي ىذه صفة لموصوؼ محذوؼ تقديره

. منيـ أمرًا أي ُمدَّكر
التناوؿ، وأراد أنيـ تناولوىـ بالذكر واالفتخار، وأراد بالمكاف : التناوش: (وتناوشوىـ مف مكاف بعيد)

. البعيد الغاية التي بيف الحي والميت، فإنو ال غاية أبعد منيا لعظـ االنقطاع بينيما
عنى بالمصارع في الموت والقتؿ أي يجعمونيا فخرًا، وألف تكوف : (أفبمصارع آبائيـ يفخروف)

. استيانة أحؽ مف أف تكوف مفخراً 
. إنكار عمييـ حيث جعموا الموتى مما يكاثرىـ (: الموتى يتكاثروف (4)أـ بعديد)
ما : (يرتجعوف منيـ أجساداً ) افتعاؿ مف الرجوع، وأراد إما أنيـ يسألوف رجوع أجساد خمت ومضت، وا 

. أف يريد يطمبوف منيـ جوابًا لخطابيـ، والجواب يسمى رجعاً 
ـْ }: ، قاؿ تعالى(5)خوى النجـ إذا سقط، وأخوت الدار إذا أقوت: (خوت) َفِتْمَؾ ُبُيوُتُي

[. 52:النمؿ]{َخاِوَيةً 
. سكنت بالموت والببلء (6)أي وذوي حركات قد: (وحركات سكنت)



 

 

. االتعاظ واالنزجار: جمع عبرة وىي: (وألف يكونوا عبراً )
 __________

. فعادونا: في الكشاؼ (1)
. 4/798الكشاؼ  (2)
(. ب)يقاؿ، سقط مف : قولو (3)
. بعديد اليمكى: بتعديد، و في شرح النيج(: ب)في  (4)
. أقوت الدار أي خمت (5)
 (.ب)قد، سقط مف  (6)
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نما االتعاظ واقع بو: (أحؽ مف أف يكونوا مفتخراً ) . كما زعموا؛ ألف مف ىذه حالو فبل مفخر بحالو، وا 
فناء : يكوف عبارة عف النزوؿ مف أعمى إلى أسفؿ، والَجَنابُ : اليبوط: (وألف ييبطوا بيـ َجَناب ذلة)

. الدار، وأراد وألف يكونوا بذكرىـ الموتى ىابطيف إلى أمكنة الذلة ومواضعيا
أدخؿ في الحجى وىو العقؿ مف أف يقوموا بيـ معتزيف (: مقاـ عزة (1)أحجى مف أف يقوموا بيـ)

(. 2)مكاثريف
ناقة عشواء إذا كانت سيئة النظر، وأراد لقد نظروا إلييـ بأبصار : (لقد نظروا إلييـ بأبصارالعشوة)

. سيئة البصر حيث لـ يتحققوا حاليـ وال تيقَّنوا أمرىـ
ضرب في األرض إذا ذىب فييا، وأراد أنيـ ذىبوا عمَّا ىـ فيو مف (: (3)وضربوا منيـ في غمرة)

. الشدة في حاليـ
يريد التي كانوا سكانًا فييا، وناعميف بيا (: (5)عرصات تمؾ الديار الخالية (4)ولو استنطقوا عنيـ)

. ومطمئنيف إلييا
. التي ال أنيس فييا بعدىـ: (والربوع الخاوية)
: لنطقت مجيبة بمساف حاليا وموضحة لمقاليا: (لقالت)
َأِئَذا َضَمْمَنا ِفي اأَلْرِض }: ضؿ في األرض إذا ذىب فييا، قاؿ اهلل تعالى: (ذىبوا في األرض ُضبلَّالً )

. وأراد بذلؾ تبلشييـ وبطبلنيـ فييا [10:السجدة]{َأِئنَّا َلِفي َخْمٍؽ َجِديدٍ 
ما بما ىـ عميو في قبورىـ: (وذىبتـ في أعقابيـ ُجيَّاالً ) . إما بأحواليـ التي كانوا عمييا في الحياة، وا 
. يعني رءوسيـ إذا صارت تراباً : (تطئوف في ىاميـ)

 __________
(. ب)بيـ، سقط مف  (1)



 

 

. متكاثريف: وفي نسخة أخرى( ب)في  (2)
. في غمرة جيالة: في شرح النيج (3)
. وفي شرح النيج( ب)عنيـ، زيادة في  (4)
 .ولو استنطقوا عنيـ عرصات تمؾ الديار الخاوية، والربوع الخالية: لفظ العبارة في شرح النيج (5)
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أي تطمبوف الزراعة وما يستنبت مف األشجار في أجسادىـ التي صارت : (وتستنبتوف في أجسادىـ)
. تراباً 
. أي تأكموف ما رموه وخمَّفوه لكـ بالميراث(: (1)وترتعوف ما لفظوا)
. باالستعماؿ والسكنى فيو، أو فيما خربوه وعمروه بعد خرابو: (وتسكنوف فيما خربوا)
نما األياـ بواؾ بينكـ وبينيـ) يريد أف األياـ التي بينكـ وبينيـ وىي مدة الحياة (: ونوائح عميكـ (2)وا 

. ال تزاؿ باكية عميكـ، ونوائح حتى تمحقكـ بيـ وتكونوف عمى مثؿ حاليـ وطريقتيـ
. يريد مف ذكرنا حالو مف األموات، ووصفناه بيذه الصفات: (أولئؾ)
. المتقدموف إلى غايتكـ وىي الموت: (سمؼ غايتكـ)
. السابؽ إلى الماء: الفارط: (وفرَّاُط مناىمكـ)
. جمع مقـو جمعو عمى أصمو، وقياسو مقامات: مقاـو: (الذيف كانت ليـ مقاـو العز)
خيؿ تجمع لمسباؽ مف جيات مختمفة، وال تخرج مف مكاف : جمع َحَمَبة، والَحَمَبة: (وَحَمَبات الفخر)

. واحد
. حاؿ مف الضمير في ليـ: (مموكاً )
. ذكر النوعيف جميعًا السوقة والمموؾ (3)جمع سوقة، وىـ خبلؼ المموؾ، وأراد: (وُسَوقاً )
. ىو القبر: ما بيف الدنيا واآلخرة إلى البعث، وقيؿ: البرزخ: (سمكوا في بطف البرزخ سبيبلً )
. سمطيا اهلل عمييـ وأقدرىا: (سمطت األرض عمييـ)
. يريد البرزخ، يعني ىذه المدة المقدرة المعمومة: (فيو)
. مف ىا ىنا لمتبعيض: (فأكمت مف لحوميـ)
. أي بعض دمائيـ: (وشربت مف دمائيـ)

سؤاؿ؛ المعمـو مف حاؿ األرض أنيا آكمة لكؿ المحـو وشاربة لكؿ الدماء، فما معنى التبعيض ىا 
ىنا؟ 

 __________
. فيما لفظوا: في شرح النيج (1)



 

 

نما األياـ بينكـ وبينيـ بواؾ ونوائح عميكـ: وفي شرح النيج( ب)في  (2) . وا 
 .فأراد(: ب)في  (3)
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أف الغرض أنيا أكمت منو قميبًل قميبًل، وبعضًا بعضًا حتى أتت عمى آخره، كما  (1)وجوابو؛ ىو
ف كنت مستوليًا عميو أجمع، والمراد أنؾ أكمت منو لقمة لقمة حتى أتيت : تقوؿ أكمت مف الرغيؼ وا 

. عمى آخره
. الشؽ بيف الشيئيف: الفجوة: (فأصبحوا في فجوات قبورىـ)
. بمنزلة الحجارة في كونيا ال تزيد وال تنقص: (جمادًا ال َيْنُمْوفَ )
كؿ أمر التكوف منو عمى ثقة مف وجوده، وديف ِضَمار إذا كاف ال يرجى : الضمار: (وضماراً )

. قضاؤه
. أي التوجد أشباحيـ؛ لذىابيا وزواليا بتقطيع األرض ليا: (ال ُيْوَجُدْوفَ )
. يناليـ خوؼ وفزع(: (2)ال يفزعيـ)
. حصوليا ووجودىا: (ورود األىواؿ)
. يغمُّيـ: (وال يحزنيـ)
. تغيرىا عما كانت عميو: (تنكر األحواؿ)
الصوت الشديد، واحتفؿ بالشيء إذا كاف لو عنده موقع ومحؿ، : الراجفة ىي: (وال يحفموف بالرواجؼ)

ف عظمت واشتد أمرىا موقعًا ال شتغاليـ بما ىو أعظـ مف ذلؾ . وأراد أنيـ ال يجدوف ليا وا 
الريح الشديدة؛ ألنيا تقصؼ ما قابمتو أي تكسره، وأراد أنيـ ال : القاصفة ىي: (وال يأذنوف لمقواصؼ)

. يسمعوف الريح الشديدة
. جمع غائب، أي ىـ أغياب عف كؿ مشيد: (غيَّباً )
بخبلؼ كؿ غائب فإنو ما مف غائب إال َوُيْنَتَظُر إيابو ووروده، إال مف غاب بالموت : (ال ُيْنَتَظُرْوفَ )

. فإنو ال ُيْنَتَظُر إيابو
. أي وىـ حاصموف في قبورىـ شيود فييا: (وشيوداً )
. لنفع وال دفع ضرر كما تحضر األحياء وينتفع بحضورىـ: (ال يحضروف)
نما كانوا جميعاً ) وحقيقة حاليـ ىو أنيـ كانوا عمى صفة اال جتماع واأللفة والصحبة، والتحاّب : (وا 

. والتناصر
. كؿ واحد منيـ في موضع غير موضع اآلخر (3)بالموت، فصار: (فتشتتوا)

 __________



 

 

(. ب)ىو، سقط مف  (1)
. وال يفزعيـ(: ب)في  (2)
 .وصار(: ب)في  (3)
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ما مؤتمفيف في القموب: (وأالَّفاً ) . إما وأعدادًا كثيرة، وا 
. عف ىذه األلفة وزالت عنيـ ىذه المودة، ثـ عميت أخبارىـ واندرست آثارىـ: (فافترقوا)
. تطاوؿ األزماف ليـ: (وما عف طوؿ عيدىـ)
. تنائي ديارىـ(: (1)وال ُبَعد محمتيـ)
. فبل يوجد منيا خبر، وال يحسُّ ليا حّس : (عميت أخبارىـ)
. فبل ينطؽ منيا ناطؽ بما كانوا فيو مف آثارىـ: (وصمَّت ديارىـ)
. يريد الموت: (ولكنيـ سقوا كأساً )
يريد أنيـ كانوا قبؿ الموت في غاية الفصاحة في النطؽ، فصاروا عجمًا ال : (بدلتيـ بالنطؽ خرساً )

. ينطقوف
. أي وكانوا يسمعوف أي سمع، فصاروا صّمًا ال يسمعوف شيئاً : (وبالسمع صمماً )
. وبالتصرفات العظيمة في األعضاء والجوارح سكونيا فبل تستطيع حراكاً : (وبالحركات سكوناً )
ارتجؿ فبلف الخطبة والشعر، إذا قاليا مف غير رويَّة، وأراد أف الواصؼ : (فكأنيـ في ارتجاؿ الصفة)

: ىـ: إذا وصفيـ مف غير تأمؿ ألحواليـ والبحث عنيا فإنو يقوؿ
: عمى وجوىيـ وجنوبيـ: (صرعى)
. القطع: ال حراؾ بيـ وال حياة فييـ، مف السبت وىو: (ُسَبات)
ال أنس لبعضيـ مف بعض  (2)أي أنيـ متبلصقوا البيوت، ومع ذلؾ فإنيـ: (جيراف ال يتأنَّسوف)

. لفوات ذلؾ بالموت
خاء: (وأحباء) . أىؿ مودة وا 
. كما يفعؿ أىؿ المودة واألخوة والصحبة: (ال يتزاوروف)
كؿ ما ُتمسؾ بو، وما أرشقيا مف استعارة وأعجب : جمع عروة وىو: الُعرا: (بميت بينيـ عرا التعارؼ)

. موقعيا
فبل يصموف تمؾ الحباؿ وال يجددوف تمؾ الُعرا، فيي في غاية (: أسباب اإلخاء (3)وانقطعت عنيـ)

. الببلء والدروس واالمحاء
. أي في قبر وحده عمى انفراده ال أنيس معو: (فكميـ وحيد)



 

 

 __________
. محميـ: في شرح النيج (1)
. فإنو(: ب)في  (2)
 .منيـ: في شرح النيج (3)
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ما مجتمعوف في الببلء(2)إما مجتمعوف في اْلَمجنَّة(: (1)وىـ جميع) . ، وا 
عمى حظ مف اليجر ونصيب منو، وغاية اليجر أف كؿ واحد منيـ ال يرى : (وبجانب اليجر)

. صاحبو بعينو وال يحسو بطرفو
ما وىـ اآلف أخبلء إذ اليسمع أحد مف صاحبو ما يؤذيو: (وىـ أخبلء) . إما كانوا أخبلء في الدنيا، وا 
. فميميـ كمو ال انقضاء آلخره: (ال يتعارفوف لميؿ صباحاً )
. أي نيارىـ كمو ال انقضاء آلخره: (وال لنيار مساءً )
ال يتعارفوف لميؿ ): ىذا أورده عمى جية البياف لقولو: (أي الجديديف ظعنوا فيو كاف عمييـ سرمداً )

الميؿ والنيار، فمف مات في الميؿ فميمو ال انقضاء لو، ومف : والجديداف ىما (صباحًا وال لنيار مساء
. مات في النيار فنياره ال انقضاء لو، فميذا أورده عمى إثره لما فيو مف البياف لمعناه

. يعني دار اآلخرة التي صاروا فييا حقاً : (شاىدوا مف أخطار دارىـ)
. أعظـ: (أفظع)
. في الدنيا منيا: (مما خافوا)
. مشاىدة المبلئكة، وأمكنتيـ مف الجنة والنار: (ورأوا مف آياتيا)
. كانوا يتوىمونو في الدنيا: (أعظـ مما قدروا)
. يعني الميؿ والنيار الذيف ذكرىما بمفظ الجديديف: (فكبل الغايتيف)
لت، والضمير لمموتى الموصوؼ حاليـ بيذه الصفات: (مدَّت ليـ) . طوّْ
َوَلَقْد َبوَّْأَنا َبِني ِإْسَراِئيَؿ ُمَبوََّأ }: المكاف، قاؿ اهلل تعالى: جمع مباءة وىي: (إلى مباءات)

. وأراد أمكنة في اآلخرة ومنازؿ [93:يونس]{ِصْدؽٍ 
أي بمغت مبمغًا ال يعمـ حاؿ ما يفوت منو وما ُيْرَجى لفظاعة أمره (: والرجاء (3)فاتت مبالغ الفوت)

. وشدة حالو
. عمى جية الفرض والتقدير(: (4)فمو كانوا ينطقوف فييا)
. لخرسوا وتحيروا فشبًل وعياً : (لعيوا)

 __________



 

 

. جمع(: ب)في  (1)
. المقبرة: المجنة (2)
. الخوؼ: في شرح النيج (3)
 .بيا: في شرح النيج (4)
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. عف أف يصفوا ما شاىدوا مف تمؾ األحواؿ: (بصفة ما شاىدوا)
. مف تمؾ األخطار: (وما عاينوا)
. فبل يمكف سموكيا: (ولئف عميت آثارىـ)
: فبل يسمع منيا نبأ وال أثر، والبلـ في لئف ىي الموطئة لمشرط، وقولو: (وانقطعت أخبارىـ)
. البلـ فيو جواب القسـ المضمر المدلوؿ عميو بالبلـ: (لقد رجعت فييـ)
. واال عتبار بيا (2)بالنظر في أحواليـ(: (1)أبصار العبر)
. لوعقمت ذلؾ ووعتو: (وسمعت عنيـ آذاف العقوؿ)
أي ليس ذلؾ مف ألسنتيـ وأفواىيـ ولكف بمساف الحاؿ وما يظير : (وتكمموا مف غير جيات النطؽ)

. مف مشاىدة أحواليـ
. النواعـ الحساف: تكشٌُّر في ُعُبوس، والنواضر: الكموح: (كمحت الوجوه النواضر: فقالوا)
. سقطت وتزايمت قطعًا، أو ذىبت وتفرقت ببلء ودروساً (: (3)َوَخَوت األجساد)
. الطيبة: (النواعـ)
الثوب البالي، واالستعارة ىا ىنا في رشاقتيا وحسنيا، : األىداـ جمع ىدـ، وىو: (ولبسنا أىداـ البمى)

فجعؿ لمبمى أىدامًا كما جعؿ  [112:النحؿ]{َفَأَذاَقَيا المَُّو ِلَباَس اْلُجوِع َواْلَخْوؼِ }:مثميا في قولو تعالى
. لمخوؼ والجوع لباساً 

. تكاءدني الشيء إذا شؽَّ عميَّ فعمو، وأراد شؽَّ عمييـ ضيؽ المضجع: (وتكاءدنا ضيؽ المضجع)
. وقعنا فييا مف غير كمفة وال مشقة وال طمب كالماؿ الموروث: (وتوارثنا الوحشة)
ُموتُ  (4)وتيكمت) ُبوُع الصُّ القبور، وصفيا بالصمت ألنيا : شدة الغضب، والربوع: التيكـ(: عمينا الرُّ

. عنيـ (5)ال تنطؽ، وأراد اشتد ضجرىا عمييـ لسبمتيا ليـ وتشجرىا
 __________

. العيف(: أ)العبر، كما أثبتو، وفي : وفي شرح النيج( ب)في  (1)
. أقواليـ(: ب)في  (2)
. األجساـ: في شرح النيج (3)



 

 

. وتيدمت: في شرح النيج (4)
 .وشجرىا عمييـ(: ب)، وفي نسخة أخرى وفي (أ)كذا في  (5)
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. زالت غضارتيا ورونقيا(: محاسف أجسادنا (1)فامحت)
وصار ما كاف مف صورنا لمف أبصره معمومًا ال يجيمو عند إبصاره منكرًا : (وتنكرت معارؼ صورنا)

َـّ كاف سبب الزلؿ لمنكري اإلعادة فيما  لما يمحقو مف كثرة التغيرات، واالستحاالت البلحقة بو، ومف َث
. كاف ترابًا كيؼ يعود خمقًا آدميًا لكثرة ما بينيما مف االختبلفات

. يريد القبور فإنيامنازؿ الوحشة لعدـ األنس بيا: (وطالت في مساكف الوحشة إقامتنا)
ولـ نجد مما لحقنا مما لحؽ نفوسنا مف الضيؽ الذي يكربيا ويرد َنَفَسَيا : (ولـ نجد مف كرب فرجاً )

. مف شدتو ما يفرج عنيا ذلؾ الكرب
. وال وجدنا مكانًا واسعًا فنكوف فيو عوضًا عنو(: ضيؽ متسعاً  (2)ومف)
(. 3)لما فرغ مف أسموب الوصؼ بالقوؿ ألحواليـ وصفاتيـ، وقرره بما نقمناه: (فمو مثمتيـ بعقمؾ)

شرع في أسموب آخر عمى جية التمثيؿ لمعقوؿ، وأراد فمو مثَّمتيـ بمثاؿ يفيمو عقمؾ، ويستولي عميو 
. لبُّؾ
أو أزيمت الحوائؿ والموانع عف اإلدراكات والرؤية لكاف أكثر : (أو كشؼ لؾ محجوب الغطاء عنيـ)

( 4)عممًا وأعظـ تحققًا، ثـ أخذ في أوصافيـ، حتى كأنيا مرئية لكثرة تحققيا وصدؽ ما أخبر بو
. عنيا وعف أحواليا المتغيرة وأوصافيا المتنكرة

جمع ىامة وىي :رسخ الشيء وارتسخ إذا ثبت واستقر، واليواـ: (وقد ارتسخت أسماعيـ باليواـ)
. األحناش واألفاعي، وأراد أنيا ثابتة مستقرة ال زواؿ ليا عف منافذ أسماعيـ

. سؾَّ سمعو إذا صـ فبل يسمع، وأراد أنيا سكتيا فأصمَّتيا لشدّْىا ليا: (فا ستكت)
. ليا مممؤة منو (5)أي صار التراب كحاالً : (واكتحمت أبصارىـ بالتراب)

 __________
. فانحمت: في شرح النيج (1)
. وال مف ضيؽ: في شرح النيج (2)
. قمناه(: ب)في  (3)
(. ب)بو، سقط مف  (4)
 .كحبلً : وفي نسخة أخرى(: ب)في  (5)
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. أي غارت وذىبت في األرض، وكأنيا مف جممة أجزائيا: (فخسفت)
بتحكـ األرض عمييا حتى  (1)أي ذىبت قطعًا قطعًا ومزعة مزعة: (وتقطعت األلسنة في أفواىيـ)

. صيَّرتيا كذلؾ
حدّْتيا وتسمطيا عمى الكبلـ الغريب الوحشي الفصيح، وتوجّدىا لو عمى سيولة مف : (بعد ذالقتيا)

. طبعيا
ىمدت النار إذا خبت وسكف تميبيا وفورانيا، وأراد أنيا ىامدة عف : (وىمدت القموب في صدورىـ)

. التفكرات و االستنباطات والتخيبلت الكثيرة التي تكوف سببًا في تحركيا
، وأراد أنيا صارت ىامدة ساكنة بعد أف كانت متيقظة نابية: اليقظة: (بعد يقظتيا) . اليبوب مف النـو
. عاث الذئب في الغنـ إذا أفسدىا(: (2)وعاث في كؿ جارحة)
سحؽ عمامة وجرد : مف باب إضافة الصفة إلى موصوفيا أي بمى جديد، نحو قوليـ: (جديد بمىً )

. قطيفة، ووصفو بالجد إشارة إلى قوتو وشدتو
يا) ما بالخاء، مف قوليـ: إما بالجيـ، مف قوليـ: (سمجَّ طعاـ سمخ إذا : صورة سامجة أي قبيحة، وا 

. كاف رديئًا، والرواية فيو بالجيـ
يريد أف جديد البمى قد صار طريقًا لكؿ آفة فيي تسرع إليو ال محالة لما : (وسيَّؿ طرؽ اآلفة إلييا)

. يظير مف عظـ تأثيرىا فييا وتغييرىا ليا عمى القرب والسرعة
. يريد األسماع واألبصار وسائر الحواس أو األجساـ وما تشتمؿ عميو(: (3)مستممات)
. مف اآلفات والمصائب والتغيرات (5)ما يعترييا ويمـ بيا(: تدفع (4)فبل أيدي)
. تخاؼ وتشفؽ مما أصابيا، كما يفعؿ األحياء عند أف يصيبيـ ذلؾ(: (6)وال قموب تجزع)

 __________
. القطعة: المزعة (1)
. في كؿ جارحة منيـ: في شرح النيج (2)
. مستسممات: وفي شرح النيج( ب)في  (3)
. أيدٍ : وفي شرح النيج( ب)في  (4)
(. ب)بيا، زيادة في  (5)
 .وشرح النيج( ب)تجرح، وما أثبتو مف ( أ)في  (6)

(4/1342 )



 

 

 

. أحزانيا وما يؤلميا ويقطّْعيا ألماً (: أشجاف قموب (1)لرأيتـ)
. ما يؤلـ العيف ويؤذييا: القذى: (وأقذاء عيوف)
أي ليـ في كؿ تغير مف أحواليـ صفة حاؿ فظيعة ال يمكف : (ليـ في كؿ فظاعة صفة حاؿ)

. يطمع عمى حدىا وحقيقتيا (2)وصفيا فبل
. عف حالتيا تمؾ لدواميا واستمرارىا: (ال تنتقؿ)
. شدة عظيمة في أحواليـ: (وغمرة)
. ينكشؼ غمُّيا ويزوؿ عذابيا: (ال تنجمي)
مثَّؿ تغييرىا لؤلجساـ بما يؤكؿ لكثرة تغيره في البطوف واستحالتو إلى (: أكمت األرض (3)وكـ)

. حاالت مختمفة
. كانت الفرش مميَّدة لو والمباسات الرقيقة موطأة لمستقره في جميع حاالتو: (مف عزيز جسد)
ما خضرة الشارب في : (وأنيؽ لوف) ما سواد مقمة وشعر، وا  إما بياض جسـ ورونقو وطبلوتو، وا 

. رشاقة الخد، وغير ذلؾ مف أنيقات األلواف ورشيقيا
العيش ورقيقو مف أكؿ الطيبات والتنعـ  (4)حالتو في الدنيا مغذى بترفو: (كاف في الدنيا َغذىَّ ترؼ)

. فييا
. ، ورئاسة سامية(5)لو عز شامخ، ومجد أثيؿ: (وربيب شرؼ)
. تعمؿ الصبي بشيء مف الطعاـ إذا تجّزأ بو عف المبف، وأردا أنو يتميى بالسرور: (يتعمؿ بالسرور)
. عند نزوؿ األحزاف بو: (في ساعة حزنو)
. يمجأ إلى ما يسميو: (ويفزع إلى السموة)
. إف أصابتو حادثة مف حوادث الدىر وفجائعو: (إف مصيبة نزلت بو)
. أي بخبًل، وانتصابو عمى المفعوؿ لو ولـ تبرز البلـ لكونو مصدراً : (ضناً )
. أطيبو وأىناه(: عيشو (6)بغضارة)
. عف أف يكدّْره ويغيّْره شيء مف الحوادث فيو يحاذر ذلؾ: (وشحاحة بميوه)

 __________
. لرأيت: في شرح النيج (1)
. وال يطمع عمى حقيقتيا(: ب)في  (2)
. فكـ: في شرح النيج (3)
. بترؼ(: ب)في  (4)
. أي أصيؿ، أي مجد كأنو الجبؿ (5)
 .وشرح النيج( ب)لغضارة، وما أثبتو مف (: أ)في  (6)
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. ومخافة عمى لعبو أف يتغّير ويزوؿ: (ولعبو)
، وأراد بيف (2)بينما: بيف أشبعت الفتحة فنشأت عنيا األلؼ، وقد يزاد عمييا ما فيقاؿ (1)ىي: (فبينا)

أوقات ضحكو إلى الدنيا وضحكيا إليو، وطئو الدىر وىو مضاؼ إلى ما بعده مف الجممة االبتدائية، 
: وىي قولو

(. 3)بميوه ولعبو وشدة طربو وعمو مراحو وزىوه: (ىو يضحؾ إلى الدنيا)
. باإلقباؿ عميو مف إعارة البيجة وانفتاح الزىرة: (وتضحؾ إليو)
إنما وصؼ العيش بالغفمة مبالغة في ىنائو كأنو غافؿ عف أكثر الحوداث : (في ظؿ عيش غفوؿ)

. أنعمو وأىنأه: التي تكدّْره، فبل يمتفت إلييا وال يحتفؿ بيا، وظؿ العيش
وقت لما مضى، والمعنى بيف أوقات ضحكو إلى الدنيا وضحكيا إليو وقت وطئ الدىر فيكوف : (إذ)

. بو إذ مبتدأ، وبيف وما بعده خبر لو، وبيف متعمقو باستقرار محذوؼ (4)الوقت المقدرة
الشوؾ، : جعؿ الدىر ىا ىنا ىو الواطئ كأنو أوطأه حسكو، والحسؾ ىو: (وطئ الدىر بو حسكو)

. ومنو حسؾ السعداف يضرب بو المثؿ في حدة شوكو
. غّيرتيا وأزالتيا عف تركيب الصحة واالعتداؿ(: األياـ قواه (5)ونقصت)
نما أنَّثو لكونو جمعًا لحتؼ: (ونظرت إليو الحتوؼ) . يريد الموت، وا 
. قرب (7)أي مف(: كثب (6)مف)
. اتصؿ بو ومازجو حتى صار مبل بسًا لو: (فخالطو)
حزف ال يعرؼ حالو، وال يدرؾ حقيقتو لما فيو مف الغـ، أوحزف لـ يصبو قط، فيو : (بثُّ ال يعرفو)

. جاىؿ ألمره
 __________

. فبينا ىو يضحؾ إلى الدنيا وتضحؾ إليو: العبارة في شرح النيج (1)
. فبينما(: ب)في  (2)
. وليوه(: ب)في  (3)
. المقدر(: ب)في  (4)
. ونقضت: في شرح النيج (5)
. عف(: ب)في  (6)
 .عف(: ب)في  (7)
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ما بمعنى المصدر وىو التناجي كأنو قاؿ: (ونجيُّ ىٍـّ ) : إما اسـ فاعؿ ومعناه وىّـّ مناجي لو، وا 
. لو (1)وتناجي ىٍـّ، والغرض مناجاة اليْـّ ومسارتو

. قبؿ ىذه الحالة أصبلً : (ما كاف يجده)
، وتولَّدت أي حصؿ بعضيا مف بعض، (: فترات عمؿ (2)وتولدت منو) الضمير لمبثّْ أوالنجيّْ

جمع فترة وىي العمة المفترة لؤلعضاء المرخية ليا، وفترات عمؿ مف باب إضافة الصفة : والفترات
. إلى موصوفيا أي عمؿ مفترة لمعظاـ

وتولَّد الفترات آنس أي أعمـ شيء كاف مف  (3)يريد أف مخالطتو لمبّث واليـّ : (آنس ما كاف بصحتو)
. حاؿ صحتو وقوة حالو

. عند إصابة ىذه األشياء: (ففزع)
إلى ما كاف يعتاده منيـ في أمراض متقدمة قد حدثت عميو مف قبؿ : (إلى ما كاف عودَّه األطباء)

. ىذا
. يعني البارد، وتسكينو إطفاء حرارتو بو: (مف تسكيف الحار بالقار)
التسوية بينيما لئبل يغمب أحد ىما اآلخر؛ ألف مع التعديؿ : التعديؿ(: البارد بالحار (4)وتعديؿ)

. فقواـ الصحة باقي ومع غمبة أحدىما لآلخر يختؿ األمر في ذلؾ
. فانعكس األمر في ذلؾ، فما أراد اإلطفاء بالبارد: (فمـ يطؼ ببارد)
. ىيَّجيا وأقاميا: (إال ثوَّر حرارة)
. وال أراد تحريؾ الحرارة لنفع: (وال حرَّؾ بحارّ )
. يكوف مف أجميا زواؿ الصحة وذىابيا: (إال ىيَّج برودة)
. ىذا المريض: (وال اعتدؿ)
(. 5)بأمر يكوف ممازجًا معدالً : (بممازج)
. الصفراء والسوداء والبمغـ والدـ: (لتمؾ الطبائع)
أمدَّ مف اإلمداد، ومنو أمدَّه بالماؿ إذا أعانو وقوَّاه بو، وفي فاعؿ أمدَّ : (إال أمدَّ منيا كؿ ذات داء)

: وجياف
 __________

. أي ومناجاتو لو (1)
. فيو: في شرح النيج (2)
. والحزف(: ب)في  (3)
. وتحريؾ البارد بالحار: في شرح النيج (4)
 .معتدالً (: ب)في  (5)
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. إال أمدَّ الممازج كؿ عمة ذات داء: أف يكوف مضمرًا يرجع إلى الممازج؛ كأنو قاؿ: أحدىما
. إال أمّد كؿ ذات داء ذلؾ الممازج بالفساد والتغّير: أف يكوف فاعمو مظيرًا وىو كؿ، وتقديره: وثانييما

ذىاب : حتى ىذه متعمقة بشيء محذوؼ تقديره فمـ ينفؾ عف ىذه الحالة، والفترة: (حتى فتر معممو)
. ، وأراد أنو أصابو الضعؼ لكثرة المعالجة(1)القوة لكثرة االعتماؿ

. ويعتريو (2)فشؿ وتحير لكثرة ما يصيبو مف ذاؾ: (وذىؿ ممرضو)
. الفياىة، وأراد أنو أعياىـ وأدىشيـ لصعوبتو: مف العيّْ وىو: (وتعايا أىمو)
مف أجؿ صفتيا، أي لـ يمكنيـ وصؼ ىذا الداء الختبلطو وذىابو في كؿ أعضائو : (بصفة دائو)

نما ىي أمراض كثيرة ال يستطاع وصفيا . وحواسو، إذ ليس مرضًا واحدًا وا 
كمما سأليـ سائؿ عف حالو لـ يعيدوا عميو حموة وال مرة لتحيرىـ : (وخرسوا عف جواب السائميف عنو)

. في ذلؾ
أي وأخذوا أخبارًا يذكرونيا لمف يسأؿ عف حالو يخبر كؿ واحد منيـ بخبر كأنيـ : (وتنازعوا دونو)

: يتنازعونيا، ويغفموف
ما يشجي أيضًا ويبكي، وأراد أنيـ ال : ما يعترض في الحمؽ، والشجا: الشجا: (َشجيَّ خبٍر يكتمونو)

نما يذكروف أمورًا ثانية غير ذلؾ : يذكروف الخبر الصحيح مف حالو المورث لمشجا والحزف بفقده، وا 
. أي ىو عمى حالو مف غير زيادة أي خالطو ىذا المرض ولـ يزدد فيو: (ىو لما بو: فقائؿ)
مرضو خفيؼ وىو إلى عافية ولعمو يزوؿ، وغير ذلؾ مف : يقوؿ ليـ: (وممفٍّ ليـ إياب عافيتو)

. األماني
اصبروا عمى : ومف الناس مف قد يئس مف حالو وعرؼ تبلفو فيو يقوؿ: (ومصبّْر ليـ عمى فقده)

. موتو، فإف اهلل عنده حسف الجزاء وعظيـ األجر
 __________

. األعماؿ(: ب)في  (1)
 .ذلؾ(: ب)في  (2)
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القدوة، وأراد أنو يذكر ليـ مف مضى مف : األسى جمع أسوة وىي: (يذكّْرىـ أسى الماضيف قبمو)
. األنبياء والصالحيف وأىؿ القدوة



 

 

. أي حالتو التي ىو عمييا: (فبينا ىو كذلؾ)
مثَّؿ حالو بما يكوف عمى طرؼ الجناح؛ ألنو عمى قرب في السقوط : (عمى جناح مف فراؽ الدنيا)

. والزواؿ
طراحيـ مف ولد وأخ وصاحب وغيرذلؾ: (وترؾ األحبة) . إىماليـ وا 
البلحقة بالقمب، وأضافيا إليو لما ليا مف  (1)األحزاف والغمـو: (إذعرض لو عارض مف غصصو)

. االختصاص بو
. جزعًا وفشبًل مف شدة ما لحقو مف ذلؾ: (فتحيرت نوافذ فطنتو)
وذلؾ ألف اإلنساف إذا وقع في أمر يزعجو انقطعت الرطوبة مف شفاتو : (ويبست رطوبة لسانو)

. ولسانو
كـ ىذه ىي الخبرية، ومف ىذه لمتبييف، وانجرار ميـ إما بكـ، ومف ىا ىنا : (فكـ مف ميـ مف جوابو)

ما يكوف جره بمف، وكـ ىا ىنا في التقدير منونة عمى خبلؼ  (2)زائدة وىي في التقدير غيرمنونة، وا 
: بيف النحاة، وليس فيو كثير فائدة، أي كثير مف األجوبة

. تحققو في خاطره: (عرفو)
. تحيَّر عف إجابتو وبيانو: (!فعيَّ عف ردّْه)
. موجع لو مف أجؿ دعاء مف يدعوه: (ودعاء مؤلـ لقمبو)
. لـ يقدر عمى إجابتو فكأف بو صمـ عنو: (سمعو بأذنو فتصاـ عنو)
. ودعاء مؤلـ لقمبو: بياف لقولو: (مف كبير)
. أي لو عظمة وقدر عنده: (كاف يعظمو)
. تمحؽ قمبو مف أجمو رقّْة ورأفة: (أو صغير كاف يرحمو)

 __________
. واليمـو(: ب)في  (1)
 .جرت(: ب)في  (2)
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ف لمموت لسكرات) إنما أتى بالواو ىا ىنا دوف الفاء لما كانت ىذه الجممة كالمنقطعة عما (: (1)وا 
ف أشعرت باالنقطاع كالواو، ففييا داللة عمى (2)قبميا مف غير إشارة فييا إلى تسبيب ، والفاء وا 

. السببية، وقد مرَّ في نظائره
. أعظـ وأبمغ: (ىي أفظع)
. يستولي عمى صفاتيا أحد: (مف أف تستغرؽ بصفة)



 

 

. تستوي بالتحقؽ والثبوت: (أو تعتدؿ)
. لفظاعتيا وعمو أمرىا: (عمى عقوؿ أىؿ الدنيا)
 
ومف كبلـ لو عميو السبلـ عند تبلوتو  (203)
ـْ ِتَجاَرٌة واََل َبْيٌع َعْف ِذْكِر المَّوِ } [ 37:النور]{ِرَجاٌؿ اَل ُتْمِييِي
. يزيؿ عنيا ما عمقيا مف الكدورة والدََّرفِ  (3)الذي: (إف اهلل سبحانو جعؿ الذكر جبلء لمقموب)
. يعني الصمـ: (تسمع بو بعد الوقرة)
وىي فساد البصر، وحكى السيد عمى بف ناصر الحسيني عف بعض (: (4)وتبصربو بعد العشوة)

، وىذا ركيؾ، فإنو ال يناسب (5)أف المراد بالعشوة ىي الربع األوؿ مف الميؿ: الشارحيف ليذا الكتاب
. بعد الوقرة: قولو
: يريد أف اهلل تعالى سبؽ في عممو، أف يكوف: (وما برح هلل عزت آالؤه)
. يعني مدة طويمة بعد مدة طويمة: (في البرىة بعد البرىة)
. المدد التي تكوف خالية عف بعثة األنبياء(: الفترات (6)وفي أزماف)
. عباد وأي عباد: إنما جاء بو عمى جية التنكير مبالغة في شأنيـ كأنو قاؿ: (عباد)

 __________
(. ب)لغمرات، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
. تسبب(: ب)في  (2)
. أي: ظ: ، بقولو(ب)ظنف فوقيا في  (3)
. وتنقاد بو بعد المعاندة: بعده في شرح النيج (4)
. 58ص- خ-أعبلـ نيج الببلغة  (5)
 (.ىامش في ب)أوقات، : في نسخة (6)
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نما الغرض أف : (ناجاىـ في ِفَكِرِىـ) ىذه المناجاة ليس مف قبيؿ الكبلـ كما كاف في حؽ األنبياء، وا 
. اهلل تعالى ألقى في ِفَكِرِىـ أمورًا اطمأنوا إلييا وسكنت خواطرىـ إلييا، وانشرحت صدورىـ بيا

خمؽ العمـو في العقؿ ليـ، : الكبلـ ىا ىنا مجاز، والغرض ىا ىنا ىو: (وكمَّميـ في ذات عقوليـ)
. بمعرفتو وتقرير جبللو في أفياميـ؛ بحيث ال يخالطيـ فيو شؾ وال يعترييـ مف أجميا ريب

نما : (فاستصبحوا بنور يقظة) استعارة ممف يستصبح في طريقة عظيمة بنور يمكنو السير معو، وا 
. يقظة؛ ألف الغرض بالنور ىو المعرفة، فميذا أنَّثيا حمبًل عمى معناىا: قاؿ



 

 

يريد أف أسماعيـ واعية لما سمعتو مف أمر الوعيد وأحواؿ اآلخرة، : (في األسماع واألبصار واألفئدة)
وأبصارىـ نافذة فيما رأتو داللة عمى توحيد الصانع ومعرفة عظمتو وجبللو، وأفئدتيـ مطمئنة إلى ما 

 .قد عرفوه مف خوؼ اهلل، والفرار عف معصيتو والتزاـ ما يستحقو مف الطاعة التي ىو أىؿ ليا
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يريد وقائعو في األمـ الماضية، والقروف الخالية بما أىمكيـ بضروب اْلمُثبَلِت : (يذكّْروف بأياـ اهلل)
أياـ العرب يريدوف أيامًا كانت ليـ فييا مبلحـ : وأنواع العقوبات، ويحذروف وقوع مثميا، ومنو قوليـ

. ، وغيرىا مف األياـ(4)، ويـو ذي قار(3)، ويـو اليباءة(2)كيـو الفجار (1)وحروب
فوف مقامو) ـَ َربِّْو َوَنَيى النَّْفَس }: الوقوؼ بيف يديو لمحساب، كما قاؿ تعالى: (ويخوّْ َوَأمَّا َمْف َخاَؼ َمَقا

وليذا ترى كثيرًا مف األشخاص يحضر إلى بيف يدي بعض الجبابرة  [40:النازعات]{َعِف اْلَيَوى
والظممة وأىؿ البغي والفسوؽ، فبل يثبت في كبلمو وترعد فرائصو خوفًا مف مقامو وفشبًل، ويقؼ بيف 

ـَ جبلؿ اهلل عنده فإنو ال  يدي ربو لمصبلة، فبل ُيَرى عميو مف تمؾ الحالة أثر وال خبر، ومف َعُظ
ف جؿَّ قدره . يحتفؿ بأحد وا 

( 5)أي ىـ بمنزلة األعبلـ المنصوبة في القفار والبراري التي يضؿ فييا: (بمنزلة األدلة في الفموات)
. مف سار لوالىا

 __________
(. ب)وحروب، سقط مف : قولو (1)
الفجار يـو مف أياـ العرب، وىي أربعة أفجرة، كانت بيف قريش ومف معيا مف : قاؿ الجوىري (2)

نما سمت قريش ىذه الحرب فجارًا  كنانة وبيف قيس عيبلف في الجاىمية، وكانت الدبرة عمى قيس، وا 
، فمما قاتموا فييا قالوا لساف العرب ). قد فجرنا، فسميت فجاراً : ألنيا كانت في األشير الحـر

2/1055 )
أرض ببلد غطفاف، ومنو يـو اليباءة لقيس بف زىير العبسي عمى حذيفة بف بدر : اليباءة (3)

(. 3/766لساف العرب ). الفزاري، قتمو في جفر اليباءة وىو مستنقع ماء بيا
يـو لبني شيباف، وكاف أبرويز أغزاىـ جيشًا، فظفرت بنو شيباف وىو أوؿ يـو : يـو ذي قار (4)

(. 3/186المصدر السابؽ ). انتصرت فيو العرب مف العجـ
 .بيا(: ب)في  (5)
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. مف األمور كميا الدينية والدنيوية: (مف أخذ القصد)
. أثنوا عميو بحسف الثناء وبشَّروه بالنجاة مف النار، وأمَّنوه مف الوقوع في الميالؾ: (حمدوا إليو طريقو)
تقدـ في كبلـ  (1)يريد غير الطريؽ المعمومة المسموكة لمديف كما قد: (ومف أخذ يمينًا وشماالً )

. مضى
. يريد النجاة فيو: (اليميف والشماؿ مضمتاف، وما بينيما ىو الجادة)
. التي سمكيا: (ذموا إليو الطريؽ)
. الوقوع في النار مف أجؿ ذلؾ: (وحذروه مف اليمكة)
. يريد عمى ىذه الحالة مف غير مخالفة ليا وال مجانبة عنيا: (وكانوا كذلؾ)
(. 2)يريد أف كمما أظمـ مف أمور الديف فيـ فيو بمنزلة المصباح: (مصابيح تمؾ الظممات)
يريد أنو ال شبية واردة في الديف إال وىـ أدلتيا وىـ الذيف يستوضح منيـ : (وأدلة تمؾ الشبيات)

. مسالكيا
تمؾ : سؤاؿ؛ لـ يسبؽ شيء مف ذكر الظمـ، وال تقدـ شيء مف ذكر الشبو، فما وجو اإلشارة بقولو

الظممات وتمؾ الشبيات؟ 
نما ىي إشارة إلى معيود في  وجوابو؛ ىو أنو ليس الغرض بيذه اإلشارة إلى شيء معيف موجود، وا 

أكمت الخبز، فميس غرضؾ العمـو ال ستحالة ذلؾ، وال غرضؾ أمرًا معينًا إذ لـ : الذىف، كما تقوؿ
نما الغرض الحقيقة المعقولة في الذىف، فميذا أشار إلييا بقولو فييما : (تمؾ): يكف ىناؾ شيء، وا 

. جميعاً 
ف لمذكر أىبلً ) . ناسًا اختصوا بو حتى صاروا أىبًل لو(: (3)وا 
. جعموه نصيبيـ مف الدنيا، فبل نصيب ليـ منيا سواه: (أخذوه مف الدنيا بدالً )
أي فكاف اشتغاليـ بو دوف سائر األغراض مف البيع والشراء وأنواع : (فمـ تشغميـ تجارة وال بيع عنو)

. التجارات
. أي أنيـ ال شغؿ ليـ بغيره فأياميـ وليالييـ مستغرقة فيو منقطعة بو: (يقطعوف بو أياـ الحياة)

 __________
(. ب)قد، سقط مف  (1)
. المصابيح(: ب)في  (2)
 .ألىبلً : في شرح النيج (3)
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. يصيحوف بالوعيدات العظيمة، والقوارع الشديدة(: بالزواجر (1)ييتفوف)
. عف مواقعتيا، والتمبس بيا وتعدي حدود اهلل، وانتياؾ حـر اهلل: (عف محاـر اهلل)
. لولوجيا في أسماعيـ مف أجؿ وجوب الحجة عمييـ: (في أسماع الغافميف)
. وىو العدؿ في األمور: (ويأمروف بالقسط)
ما يأمروف بو أنفسيـ: (ويأتمروف بو) . إما يفعمونو، وا 
. عمَّا أنكره اهلل عمى الخميقة وكرىو ليـ، ونياىـ عنو، وأوعدىـ عمى ارتكابو: (وينيوف عف المنكر)
. يمتنعوف: (ويتناىوف)
. فبل يفعمونو: (عنو)
يريد أنيـ فيما ىـ فيو مف القياـ بأمر اهلل والخوؼ (: قطعوا الدنيا إلى اآلخرة وىـ فييا (2)فكأنما)

منو، وتحذير الناس مف وعيده، بمنزلة مف قد قطع الدنيا ثـ جازىا إلى اآلخرة وىو فييا معايف 
. ألحواليا كميا

. ممَّا أعد اهلل فييا ألوليائو، وممَّا ىيَّأ ألعدائو: (فشاىدوا ما وراء ذلؾ)
أي وكأنيـ لمكاف قمقيـ وفشميـ قد عمموا ورأوا ماكاف مف (: أىؿ البزرخ (4)اطمعوا غيوب (3)وكأنما)

. عمـو البرزخ، وىو ما بيف الدنيا واآلخرة أو القبر كما مرَّ شرحو، غائبًا عف غيرىـ
. أي وعمموا طوؿ اإلقامة في البرزخ: (في طوؿ اإلقامة فيو)
أي وتحققوا ما كاف مف أخبار القيامة وما وعدتيـ مف أىواليا : (وحققت القيامة عمييـ عداتيا)

. وفجائعيا
. باإلخبار والوصؼ: (فكشفوا غطاء ذلؾ ألىؿ الدنيا)
إنيـ بالغوا في ذلؾ، : حتى ىذه متعمقة بكبلـ محذوؼ تقديره: (حتى كأنيـ يروف ما ال يرى الناس)

. وحققوه حتى كأنيـ يروف ما ال يرونو
. فيحثيـ ذلؾ عمى ما فعموه: (ويسمعوف ما ال يسمعونو)

 __________
. وييتفوف: وفي شرح النيج( ب)في  (1)
. فكأنيـ: في شرح النيج (2)
. فكأنما: في شرح النيج (3)
 .عمى غيوب(: ب)في  (4)
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. حيث لـ تكف مدركًا ليـ بعينؾ فتكوف كافيًا عف ذلؾ: (فمو مثمتيـ لعقمؾ)
. التي يحمدىـ اهلل تعالى عمييا: (في مقاوميـ المحمودة)
. التي يشيدىا غيرىـ: (ومجالسيـ المشيودة)
. صحفيا وقراطيسيا: (وقد نشروا دواويف أعماليـ)
. تحقيؽ الحساب عمييا: (وفرغوا لمحاسبة أنفسيـ)
. مف األعماؿ: (عمى كؿ صغيرة وكبيرة)
ما عف تأديتيا عمى الوجو المرضي منيـ هلل : (أمروا بيا فقصَّروا عنيا) إما عف تأديتيا مطمقًا، وا 

. تعالى
. في االنكفاؼ عنيا: (أو نيوا عنيا ففرطوا فييا)
. ولـ ُيَحمُّْموَىا غيرىـ ممف ال جـر لو فييا: (وحمَّموا ثقؿ أوزارىـ ظيورىـ)
. عف حمميا خفيفة مقميف ليا: (فضعفوا عف اال ستقبلؿ بيا)
وا بالبكاء في حموقيـ مف غير انتحاب: (فنشجوا نشيجاً ) . يريد غصُّ
. عمو الصوت بالبكاء: ىذا ينحب فنحبتو ىذا أيضًا ناحبًا، والنحيب: (وتجاوبوا نحيباً )
يتضرعوف إلى ربيـ رافعيف أصواتيـ معتذريف (: (1)يعجوف إلى ربيـ مف مقاـ ندـ واعتراؼ عجيجاً )

. مف مقاـ ندموا عمى قياميـ فيو واعترفوا بالخطأ في ذلؾ
. فمو مثمتيـ لعقمؾ: البلـ ىذه ىي جواب لو في قولو: (لرأيت)
. األرض (2)ييتدي بيا السائر في الظممات والقفار مف: (أعبلـ ىدى)
الظممة أي وىـ مصابيح كؿ ظبلـ، وكؿ ىذه األمور استعارات : الدجى ىي: (ومصابيح دجى)

(. 3)رشيقة يعقميا مف ضرب في صناعة البياف بنصيب وافر، وكاف لو فيو قدح قامر
. المستدار حولو تعظيمًا لحالو وتبجيبًل لو: المحفوؼ ىو: (قد حفت بيـ المبلئكة)

 __________
. ، ومف شرح النيج(ب)عجيجًا، سقط مف : قولو (1)
. في(: ب)في  (2)
 .أي غالب (3)
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السَِّكيَنَة  (1)وأنزؿ}: مف اهلل تعالى كرامة ليـ، كما قاؿ تعالى: (وتنزلت عمييـ السكينة)
. في معرض المدح [18:الفتح]{َعَمْيِيـْ 

. إما عند موتيـ، أو عند دخوليـ الجنة في اآلخرة: (وفتحت ليـ أبواب السماء)



 

 

ِفي }و [51:الدخاف]{ِإفَّ اْلُمتَِّقيَف ِفي َمَقاـٍ َأِميفٍ }: كما قاؿ تعالى(: الكرامات (3)ليـ مقامات (2)وأعد)
. وغير ذلؾ ِممَّا يصدّْؽ ما قالو فييـ [55:القمر]{َمْقَعِد ِصْدؽٍ 

ما في اآلخرة كؿ ذلؾ محتمؿ(: اطمع اهلل عمييـ فيو، فرضي سعييـ (4)في مقعد) . إما في الدنيا وا 
. ورضيو ليـ وأعطاىـ إياه مف جوده: (وحمد مقاميـ)
أي  (6(()لما تنسَُّموا َرْوَح الحياة: ))مف أجؿ دعائو، وفي الحديث (5)أي يتنفسوف: (يتنسَُّموف دعاءه)

. وجدوا نسيميا
. ألذَّ ما يكوف مف األشياء وأطيبيا: (َرْوَح التجاوز)
لحاحيـ عمى جوده مرتينيف مف أجؿ الحاجة إلى : (رىائف فاقة إلى فضمو) يريد كأنيـ لكثرة طمبيـ وا 

. كرمو وجوده
. الذؿ (7)وبمنزلة مف ىو أسير في ِرْبَقة: (وأسارى ذلة)
. التي ينبغي لكؿ شيء أف يذؿ ليا ويتصاغر لجبلليا: (لعظمتو)
. األسى بفتح اليمزة اسـ لمصبر: (جرح طوؿ األسى قموبيـ)
. فالقموب مجروحة، واألعيف مجروحة، رغبة إلى اهلل تعالى وشوقًا إلى لقائو: (وطوؿ البكاء عيونيـ)

 __________
. بالفاء{ فأنزؿ}: ىكذا في النسختيف بالواو، ولعميا قراءة، وفي المصحؼ الذي بيف أيدينا (1)
. وُأعدت: وشرح النيج( ب)في  (2)
(. ب)مقاعد، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (3)
(. ىامش في ب)مقاـ، : في نسخة (4)
. ينفسوف: ، وفي نسخة أخرى(ب)في  (5)
. 658، ومختار الصحاح ص3/629، ولساف العرب 5/49نياية ابف األثير  (6)
بقة واحدة الّربؽ، وىي عرا تشدُّ بيا الَبْيـ (7)  (.231مختار الصحاح ص. )الرّْ
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يريد أنو ال باب مف أبواب الرغبة وأنواع الفضائؿ وضروب : (لكؿ باب رغبة إلى اهلل منيـ يد قارعة)
. المزيد مف فضمو إال وليـ فيو سؤاؿ ورغبة، ال يكتفوف بباب دوف باب وال بإحراز فضيمة دوف فضيمة

: المواضع المتسعة، وفي حديث أـ سممة لعائشة: المنادح ىي: (يسألوف مف ال تضيؽ لديو المنادح)
، أي توسعيو بالخروج إلى البصرة، تنصحيا وتعظيا عف الخروج (1)قد جمع القرآف ذيمؾ فبل تندحيو

عمى أمير المؤمنيف، وأراد مف ال تتسع لعطاياه األراضي والمفاوز العظيمة، والغرض أف عطاياه 
. بغير نياية، وما ىذا حالو فميس يتسع لو شيء



 

 

. أي ال ينقطع رجاؤىـ عنو(: الراغبوف (2)وال يخيب عميو)
يريد فحاسب نفسؾ مف أجؿ عافية نفسؾ؛ ألف مع المحاسبة تحصؿ : (فحاسب نفسؾ لنفسؾ)

. المراقبة، ومع ذلؾ ظّف النجاة ووقوع السبلمة
يريد كما كاف في حقؾ، والغرض مف ىذا التنبيو عمى أف : (فإف غيرىا مف األنفس ليا حسيب غيرؾ)

إلى  (...فحاسب نفسؾ): أعظـ ما عمى اإلنساف وأضر ما يكوف عميو نفسو ال غير، وانظر إلى قولو
. آخره مع قصره كيؼ جمع إلى حسف الببلغة فيو أبمغ الوعظ وأحسنو

 
: ومف كبلـ لو عميو السبلـ قالو عند تبلوتو (204)
َؾ ِبَربَّْؾ اْلَكِريـِ } [ 6:اإلنفطار]{َياَأيَُّيا اإِلنَساُف َما َغرَّ
. إذا كانت باطمة ال سمطاف عمييا (3)دحضت حجتو: (أدحض مسؤوؿ حجة)

 __________
انظره )، وحديث أـ سممة لعائشة والذي ذكر المؤلؼ منو ىذا القوؿ، 5/35نياية ابف األثير  (1)

فبل تندحيو، يروى بالنوف كما أورده المؤلؼ : وقولو_… _ .(220-6/219كامبًل في شرح النيج 
راجع المصدريف ). ىنا، ويروى بالباء أي فبل تبدحيو، مف البداح وىو المتسع مف األرض

. (المذكوريف
. عنده(: ب)في  (2)
 (.ىامش في ب)الحجة، : في نسخة (3)
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يريد أف عذره منقطع فاسد، والغرض مف ىذا ىو المبالغة في أف اإلنساف : (وأقطع مغتر معذرة)
أعظـ ما يكوف في إدحاض الحجة، وأبمغ ما يكوف في االعتذار وانقطاع المعذرة، فجاء بو عمى ىذا 

. السياؽ ليكوف أبمغ وأوقع
قتموىـ أبرح قتؿ أي أشده، : إما لقد اشتدت جيالة اإلنساف بنفسو، مف قوليـ: (لقد أبرح جيالة بنفسو)

ما لقد أعجب اإلنساف جيالة بنفسو، مف قوليـ . ما أبرح ىذا األمر أي أعجبو: وا 
عرابيا : (يا أييا اإلنساف) تنوييًا بذكره وتشييرًا بجرأتو واعترافًا بانقطاع عذره، وقد مر تفسير أي وا 

. غير مرة
. مع ما يقرع سمعؾ مف القوارع الشديدة: (ما جرَّأؾ عمى ذنبؾ)
حاطتو بعممؾ (1)مع عممؾ باطبلعو عميو: (وما غرؾ بربؾ) (. 2)وا 
. إلقدامؾ عمى ما ييمكيا في كؿ ساعة مف المعصية: (وما أنسؾ بيمكة نفسؾ؟)



 

 

. الرجؿ مف مرضو إذا شفي منو (3)بؿَّ : أي برء، مف قوليـ: (أما مف دائؾ بموؿ)
. تيّقظ وتنّبو(: يقظة (4)أـ ليس مف نومتؾ)
يريد أف نفسؾ أخص مف نفس غيرؾ فنزليا في ىذه : (!أما ترحـ مف نفسؾ ما ترحـ مف غيرؾ)

. الحاؿ منزلة الغير مف غير أف تكوف مختصة بؾ والزمة لؾ
. الشمس (5)المتكشؼ لحرّْ : الضاحي ىو: (فربما ترى الضاحي بحرّْ الشمس فتظمو)
بالضاد : مّضني الجرح وأمضني إذا أوجعؾ وىو: حكى ثعمب: (أو ترى المبتمى بألـ يمضُّ جسده)

. المنقوطة، يريد فمف تراه عمى ىذه األحواؿ ترّؽ لو وترحمو
ما : (فتبكي رحمة لو) ما راحمًا لو فيكوف نصبيا إما عمى المفعوؿ لو، وا  إما مف أجؿ الرحمة لو، وا 

. عمى الحاؿ كما ترى
 __________

. عميؾ(: ب)في  (1)
. بعممؾ(: ب)في  (2)
( ىامش في ب. )ويجوز أبؿَّ  (3)
. نومؾ: في شرح النيج (4)
 .بحر(: أ)في  (5)
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التي ىي  (1)استفياـ فيو معنى التعجب مف صبره عمى فعؿ المعاصي: (فما صبرؾ عمى دائؾ)
. بمنزلة الداء

ما عمى موضع اإلصابة: (وجمدؾ عمى مصابؾ) . إما عمى اإلصابة لؾ، وا 
. البكاء عمى نفسؾ (2)أي وما صبَّرؾ عف: (وعزَّاؾ عف البكاء عمى نفسؾ)
. أتضرب زيدًا وىو أخوؾ: مف باب قوليـ(: (3)وىي أعز األنفس عندؾ)
ما كاف الحقًا مف المصائب بالميؿ، : أيقظو إذا أنبيو، والبيات: (وكيؼ ال يوقظؾ خوؼ بيات نقمة)

ثـ قاؿ بعد  [97:األعراؼ]{َأَفَأِمَف َأْىُؿ اْلُقَرى}: جاءوىـ بياتًا إذا ىجموىـ ليبًل، قاؿ اهلل تعالى: يقاؿ
ـْ َناِئُموفَ }: ذلؾ [. 97:األعراؼ]{َبَياتًا َوُى
. اليبلؾ، وقد توّرط أي وقع في الميالؾ: الورطة: (وقد تورطت في معاصيو)
المذىب والمسمؾ، وأراد أنؾ قد وقعت في مسالؾ سطواتو ومذاىبيا : المدرجة ىي: (مدارج سطواتو)

. باقتحامؾ الحدود، ووقوعؾ فييا
أي فقابؿ ىذه الفترات والتواني بما يعاكسيا و يناقضيا : (فتداو مف داء ىذه الفترة في قمبؾ بعزيمة)



 

 

. مف العزائـ الحاممة عمى محافظة حدود اهلل، ومراقبة خوفو
. أي ومف نـو الغفمة في عينيؾ بانتباه يشذ بو النـو في ذلؾ: (ومف كرى الغفمة في ناظرؾ بيقظو)
ف كانت : (وكف هلل مطيعاً ) عطاء لمعناىا ألف حاصميا وا  تقرير لما سبؽ مف ىذه الجمؿ وتوكيد ليا وا 

. مختمفة ىو األمر بالطاعة عمى كؿ وجوىيا
. في كؿ األوقات وعمى جميع األحواؿ: (وبذكره آنساً )
كيؼ أنت  (4)مثّْؿ حالؾ وحالو: يقوؿ في كبلمو ىذا: (وتمثَّؿ في حاؿ توليؾ عنو، إقبالو عميؾ)

دبارؾ عنو، وىو مع ذلؾ في غاية اإلقباؿ عميؾ . ُمَولّْي عنو مصرّّ عمى عصيانؾ لو وا 
 __________

. الماضي(: ب)في  (1)
. عمى(: ب)في  (2)
. عميؾ: في شرح النيج (3)
 (.ب)وحالو، سقط مف : قولو (4)
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. يستدنيؾ بالمبلطفة: (يدعوؾ)
. صفحو وغفرانو عنؾ: (إلى عفوه)
ما يسترؾ: (ويتغمدؾ) . إما يغمرؾ، وا 
نعامًا عميؾ: (بفضمو) . تفضبًل منو عميؾ وا 
يريد أنو معرض عف اهلل تعالى بالمعصية إلى مساعدة نفسو وموافقة : (وأنت متوٍؿ عنو إلى غيره)

. الشيطاف
. ال يميؽ بو مف أجؿ قوتو (1)ارتفع عف كؿ ما نسب إليو مما: (فتعالى مف قوي)
. ما أشد كرمو وأعظمو عميؾ!(: (2)ما أكرمو)
. انحططت: (وتواضعت)
. مف ىذه البتداء الغاية: (مف ضعيؼ)
ما أعظـ إقدامؾ مف غير مراقبة عمى مواقعة معصيتو فخالفتو في (: (3)!ما أجرأؾ عمى معصيتو)

. كؿ أمر
. الجانب، وأراد وأنت في جانب مف ستره: الكنؼ: (وأنت في كنؼ ستره)
. واقؼ مستقر: (مقيـ)
. وفي جوده وعافيتو وأمنو مضطرب يمينًا وشماالً : (وفي سعة فضمو متقمب)



 

 

. مف أجؿ مخالفتؾ لو وتركؾ ألمره: (فمـ يمنعؾ فضمو)
العافية وغطاء الستر مف أجؿ شرودؾ عنو ومواقعة  (4)يزؿ عنؾ رداء: (ولـ ييتؾ عنؾ ستره)

. حدوده
. في كؿ أحوالؾ وجميع أفعالؾ (5)بؾ: (بؿ لـ تخؿ مف لطفو)
. مضى تفسيره: (مطرؼ عيف)
. متجددة مف جيتو: (في نعمة)
. مف غير استحقاؽ منؾ ليا: (يحدثيا لؾ)
. يغطّْييا بحممو عف أف يؤاخذؾ بعقوبتيا جيراً : (أو سيئة يسترىا عميؾ)
. محنة مف المحف، وعظيمة مف العظائـ: (أو بمية)
ييا عنؾ: (يصرفيا عنؾ) . يزيميا وينحّْ

 __________
. ما(: ب)في  (1)
(. ىامش في ب)ما أحممو، : في نسخة (2)
. معصيتؾ(: ب)في  (3)
ُبْرد (: ب)في  (4)
 (.ب)بؾ، سقط مف  (5)
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فكّْر في نفسؾ وانظر في أمرؾ ىذا إذا كاف اهلل تعالى : يقوؿ عميو السبلـ: (فما ظنؾ بو لو أطعتو)
حالو في إدرار النعـ والمطؼ والرحمة والرأفة، ودفع الببلء والشر في كؿ جية باإلنساف وىو في غاية 

ما يكوف مف اإلصرار عمى المعصية، والمحاّدة هلل وارتكاب محارمو، فكيؼ حالو إذا كاف منقادًا 
. ىذا أكبر، والرحمة والرأفة أعظـ وأوفر (1)ألمره موافقًا لطاعتو يكوف ال محالة

َـّ، اجعمنا ممف فاز بطاعتؾ، وكاف مف أىؿ محبتؾ . المَُّي
. مضى تفسيره: (وايـ اهلل)
. وىي ُقْرُب اهلل بالمطؼ والرحمة، وُبْعُد العبد بالمخالفة والمعصية: (لو كانت ىذه الصفة)
. في البطش والتقّوي (2)المزية ألحدىما عمى اآلخر: (في ُمتَِّفَقْيِف في القوة)
. متماثميف فييا(: في القدرة (3)متوازييف)
أسوأىا وأدناىا، حيث قابمت اإلحساف باإلساءة، : (لكنت أوؿ حاكـ عمى نفسؾ بذميـ األخبلؽ)

. والمعروؼ بالقطيعة، والمودة بالبغض والقبل وغير ذلؾ مف النقائص



 

 

. وباألعماؿ السيئة الشنيعة البشعة: (ومساوئ األعماؿ)
. انتصابو عمى المصدرية: (وحقاً )
ما ىي الفاعمة لمغرور بؾ فميس ليا ُمْكَنٌة في ذلؾ، والقدرة عميو، وال ليا في : (ما الدنيا غرتؾ: أقوؿ)

. ذلؾ ورد وال صدر
. فظننت دواميا فعممت ليا وىي زائمة، فميذا كاف ىذا سببًا في االغترار: (ولكف بيا اغتررت)
أي أظيرت لؾ المواعظ مف أحواؿ األمـ الماضيف ومف يكوف فيو متعظ : (ولقد كاشفتؾ العظات)

. ومعتبر لمف يعتبر ويتعظ
 __________

. يكوف حالو ال محالة(: ب)في  (1)
. اآلخرة(: أ)في  (2)
 .متوازنيف(: ب)في  (3)
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ـْ َعَمى َسَواءٍ }: مف قولو تعالى: (وآذنتؾ عمى سواء) في  (1)أي مستويف [109:األنبياء]{َفُقْؿ آَذْنُتُك
. اإلعبلـ لـ أخدع بإعبلـ بعضكـ دوف بعض

. الضمير لمدنيا يريد أنيا بما تمّسؾ مف نزوؿ المصائب: (وليي بما َتعُدؾ مف نزوؿ الببلء)
. كاألمراض وسائر األسقاـ: (بجسمؾ)
ما بالمرض: (والنقض في قوتؾ) . إما بالشيخوخة إف طاؿ العمر، وا 
. في ىذه األشياء كميا: (أصدؽ وأوفى مف أف تكذبؾ)
. تقوؿ قواًل وعندىا خبلفو، وأراد أف ىذه األمور كميا حؽ مف جيتيا ال كذب فيو: (أو تغرؾ)
يريد أنيا قد نصحت بما يحصؿ فييا مف الببلوي و المحف وسائر : (ولرب ناصح ليا عندؾ متيـ)

. اآلفات مف جيتيا، ولكنَّيا متيمة؛ ألّنا ال نستنصحيا
. وكـ أخبرتنا عمَّف مضى مف األمـ الماضية بإىبلكيا ليـ: (وصادؽ مف َخَبِرىا)
. لـ نصّدقو، وكنَّا في غاية الولوع بيا والمحبة ليا:(مكذَّب)
. الساقطة (2)يريد تعرفت فعميا بأىؿ الديار المتيدمة: (ولئف تعرفتيا في الديار الخاوية)
. والمواضع المندرسة: (والربوع الخالية)
. في غاية الحسف والمبالغة في التذكير (3)لتعرفنيا بالوجداف مف نفسو: (لتجدنيا مف حسف تذكيرؾ)
. لؾ (4)وعظـ الببلغ لمموعظة: (وببلغ مو عظتؾ)
. في محؿ مف ىو محبّّ لؾ مشفؽ عميؾ كالوالد وغيره: (بمحمة الشفيؽ عميؾ)



 

 

. عف أف تيمؾ: (!والشحيح بؾ)
دار مف لـ : ىي، وقولو: المخصوص بالمدح محذوؼ تقديره: (ولنعـ دار مف لـ يرض بيا داراً )

. نعـ مف جاءؾ زيد: يرَض بيا ىو فاعميا، ومف لعموميا جاز أف تكوف فاعمو ليا كقولؾ
 __________

. ومف نسخة أخرى( ب)مستوييف، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. المنيدمة(: ب)في  (2)
. نفسؾ(: ب)في  (3)
 .الموعظة(: ب)في  (4)
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يريد مف لـ يستوطنيا ويجعميا مستقرًا لو، ألنو إذا كاف فييا عمى نية : (!ومحؿ مف لـ يوطنّْيا محبلً )
، (1)االنتقاؿ عنيا واإلعراض إلى دار أخرى سواىافرغبتو فييا قميمة، وأمره فييا عمى عجمة ووفاز

فييا المتاجر الرابحة فيفوز بيا في اآلخرة، فميذا  (2)فإنو يستكثر فييا األعماؿ الصالحة، ويغتنـ
ـَ الدار في حقو لما كاف أمره فييا كما ذكرناه، ولعمري إف مف كانت ىذه حالو فيو الفائز  كانت ِنْع

. فييا بعينو
ف السعداء بالدنيا غداً ) ف األكثريف فييا سعادة: (وا  : يريد وا 
ألنيـ إذا ىربوا منيا قؿ تعمقيـ بيا فكاف ذلؾ سببًا لئلقباؿ إلى اآلخرة : (ىـ الياربوف منيا اليـو)

. والتعمؽ بيا
َيْوـَ َتْرُجُؼ }: يشير بذلؾ إلى األفزاع العظيمة يـو القيامة، كما قاؿ تعالى: (إذا رجفت الراجفة)

[. 6:النازعات]{الرَّاِجَفةُ 
أي عممت وقطع عمى القيامة بجبلئميا وىي أمورىا العظيمة : وتحققت(: بجبلئميا القيامة (3)وحقت)

. الصعبة الجميمة
. طريقة بطريقتيـ (4)الطريقة، أي ولحؽ كؿ أىؿ: اْلَمْنَسؾُ : (ولحؽ بكؿ َمْنَسٍؾ أىمو)
نحو ُعبَّاد الشمس، وعباد القمر والنجـو وغيرذلؾ مف سائر المعبودات مف : (وبكؿ معبود عبدتو)

دوف اهلل، ولحؽ العابدوف هلل والساجدوف لوجيو بو، فأنجاىـ حيث ال نجاة إال مف عنده وبأمره، وعند 
ديف بما أليميـ مف حسف توحيده وىداىـ إلى طريقو . ىذا تعظـ نعمة اهلل عمى الموحّْ

َـّ، اجعمنا ممف زينتو بعبادتؾ، وشرفتو بالخضوع والذلة لوجيؾ وعظمتؾ . المَُّي
فأىؿ الضبلؿ والزيغ يمحقوف بالشياطيف واألبالسة، وأىؿ الطاعة يمحقوف : (وبكؿ مطاع أىؿ طاعتو)

. باألنبياء واألفاضؿ



 

 

 __________
. العجمة أيضاً : الوفاز (1)
. ويغنـ(: ب)في  (2)
. وتحققت(: ب)في  (3)
 .ذي(: ب)في  (4)
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. في حكمتو البالغة وأمره المحكـ عند وقوع ىذه األىواؿ كميا: (فمـ يجر في عدلو وقسطو)
. مقدار ما ينفذ فيو البصر(: خرؽ بصر في اليواء (1)يومئذ)
. الصوت الذي ال يدرؾ حسُّو: اليمس: (وال ىمس قدـ في األرض)
. مف غير زيادة فيو وال نقصاف، والغرض بذلؾ ىو الكناية عف شدة التحفظ: (إال بحقو)
. كـ ىذه لمتكثير، وىي الخبرية: (فكـ حجة)
. اإلشارة بذلؾ إلى ما تقدـ مف وجود ىذه األىواؿ: (يـو ذاؾ)
. ساقطة باطمة: (داحضة)
. ال أثر ليا عند اهلل، وال تزف عنده قبلمة ظفر، وال مثقاؿ ذرة: (وعبلئؽ عذر منقطعة)
. أمر بالتحري: (فتحرَّ )
. شأنؾ كمو(: أمرؾ (2)في)
. عند اهلل يمضي ويكوف ثابتًا غيرمردود كغيره مف األعذار: (ما يقـو بو عذرؾ)
. قوّْ بو ما تحتج بو: (وتثبت بو حجتؾ)
. في اآلخرة أجره: (وخذ ما يبقى لؾ)
. وىي الدنيا(: لو (3)مما ال بقاء)
شمت البرؽ إذا نظرت إلى سحابو حيث تمطر، وىو ىا ىنا مجاز واستعارة، (: (4)وشـ برؽ النجاة)

. وأراد تبيَّف مسمؾ النجاة
أي اجعؿ عمييا رحاليا لتكوف عمى اأُلْىبة لممسير، وىذه كميا استعارات : (وارحؿ مطايا التشمير)

. رشيقة في الحثّْ عمى اإلقباؿ عمى اآلخرة، واإلعراض عف الدنيا بمقدار الوسع
 __________

. يومئذ، زيادة في شرح النيج (1)
. مف: في شرح النيج (2)



 

 

. مما ال تبقى لو: وفي شرح النيج( ب)في  (3)
 .وتيسر لسفرؾ: قبمو في شرح النيج (4)
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( 1)ومف كبلـ لو عميو السبلـ يخاطب بو أخاه عقيؿ بف أبي طالب (205)
. أمسي بائتاً : (واهلل ألف أبيت)
. يضرب مثبًل في الحدة: شوكو، وىو: (عمى حسؾ السعداف)
. قمة النـو: األرؽ، وىو: السُّياد: (مسيداً )
. جمع ُغّؿ، وىو بالضـ عبارة عمَّا يكوف في العنؽ: األغبلؿ(: في األغبلؿ (2)وأجر)
. القيود: واألصفاد: (مصفداً )
. ألف أبيت؛ ألنو مبتدأ: أحبُّ مرفوع؛ ألنو خبر لقولو: (أحبُّ إلي مف أف ألقى اهلل ورسولو)
آخذًا لحقو مف غير وجو وال استحقاؽ، وىذا ىو الظمـ حقيقة؛ ألف : (يـو القيامة ظالمًا لبعض العباد)

. حاصمو إنو إضرار بالغير مف غير جناية سابقة وال عوض الحؽ
 __________

 أخو ، ى60ىو عقيؿ بف أبي طالب بف عبد المطمب الياشمي القرشي، أبو زيد، المتوفى سنة (1)
أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ، صحابي، فصيح، عالـ بأياـ قريش وأنسابيا، أسمـ يـو بدر ىو 

أسمـ يـو الحديبية، وىاجر إلى المدينة : والعباس ونوفؿ بف الحارث في رواية اإلماـ أبي طالب، وقيؿ
:  وشيد غزوة مؤتة، وىو ممف ثبت مع النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ يـو حنيف، وقد قيؿ، ى8سنة

. إنو فارؽ أمير المؤمنيف في خبلفتو ووصؿ إلى معاوية في َدْيٍف لحقو
والصحيح أنو لـ يصؿ إلى معاوية إال بعد وفاة أمير : قاؿ العبلمة الحجة مجد الديف المؤيدي

وىذا ىو األظير عندي، وعرض نفسو وولده عمى أمير : قاؿ شارح النيج. المؤمنينعميو السبلـ
: المؤمنينعميو السبلـ فأعفاه، وجوابو عميو في النيج وغيره، ولو جوابات عمى معاوية مسكتة، منيا

إذا دخمت جينـ فاطمبو تجده مضاجعًا لعمتؾ أـ : قولو وقد سألو أيف يكوف عمؾ أبو ليب؟ قاؿ
، ومعجـ رجاؿ االعتبار 3/144لوامع األنوار). جميؿ بنت حرب بف أمية، يعني حمالة الحطب

(. 294-293وسموة العارفيف ص
 .أو أجر: وفي شرح النيج( ب)في  (2)
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يريد ما في الدنيا، فإنو يسمى حطامًا لسرعة زوالو وتحطمو وىبلكو، : (وغاصبًا لشيء مف الحطاـ)
. أخذ ماؿ الغير مف غير استحقاؽ في ذلؾ: والغصب أيضاً 

. تعجب عظيـ مف حالو في ظممو لغيره: (وكيؼ)
كيؼ يتصور أف آخذ متاع أحد لنفع نفس تكوف في غاية : (أظمـ أحدًا لنفس يسرع إلى البمى قفوليا)

: قفؿ إلى ببلده إذا أسرع إلييا، ومنو القافمة، وحقيقة القفوؿ ىو: اإلسراع إلى البمى إقفاليا، يقاؿ
. الرجوع مف السفر

كثرة اإلقامة، وأراد أف حموليا في الببلء كثير ال يعمـ : الطوؿ ىو(: حموليا (1)ويطوؿ في الببلء)
. مقداره إال اهلل

. يريد أخاه: (واهلل لقد رأيت عقيبلً )
. افتقر واحتاج: (وقد أممؽ)
. فكثر إمبلقو وحاجتو حتى استعطاني: حتى ىذه متعمقة بكبلـ محذوؼ تقديره: (حتى استماحن ي)
ـ أخذىا (: (2)مف بركـ صاعاً ) إنما أضافو إلييـ ألنو حؽ ليـ، وأراد بو الزكاة وسائراألمواؿ المحرَّ

عمى بني ىاشـ كالصدقات والكفارات وغير ذلؾ مف األمواؿ المصروفة في الفقراء في المصارؼ 
(. 3)الثمانية في كتاب اهلل تعالى

. أوالده الصغار: (ورأيت صبيانو)
. األغبر، في لساف العرب: األشعث ىو(: (4)شعث األلواف)
يريد مف الجوع البلحؽ ليـ، وذلؾ ألف الجوع إذا كثر مع اإلنساف فإنو ربما يغبَّر لونو : (مف فقرىـ)

. ويتغيَّر حالو وصار إلى صفات كثيرة
 __________

(. ذكره في ىامش ب)الثرى، وكذا في نسخة أخرى : في شرح النيج (1)
. وفي شرح النيج( ب)صاعًا، زيادة في  (2)
(. ب)تعالى، زيادة في  (3)
 .شعث الشعور، غبر األلواف: في شرح النيج (4)
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: ، ويقاؿ لو(1)نيؿ: نبت يسودُّ بو، ويقاؿ لو بالفارسية: اْلِعْظِمـِ : (كأنما سودت وجوىيـ ِباْلِعْظِمـِ )
. الوسمة التي يصبغ بيا

. يريد أنو عاود عميو الكبلـ في االستماحة مؤكدًا فييا: (وعاودني مؤكداً )
. يردده ساعة بعد ساعة، ومرة بعد مرة: (وكرر عميَّ القوؿ مردداً )



 

 

. اإلصغاء في السماع بمنزلة التحديؽ في البصر: (فأصغيت إليو سمعي)
. لما أصغيت إليو سمعي(: (2)فظف)
بَلَلَة ِباْلُيَدى}: أصانعو فيما أعطيو، كما قاؿ تعالى: (أني أبيعو دين ي) فميس  [16:البقرة]{اْشَتَرْوا الضَّ

َـّ مبيع وال مشترى ولكنو عمى جية االستعارة . َث
. أي وأنقاد لو فيما قاؿ لي: (وأتبع قياده)
. لما أنا فيو مف الورع، وحماية النفس عف الدنيا وعمَّا يشونيا في اآلخرة(: (3)مفارقًا طريقي)
. أصميتيا النار لتكوف حامية: (فأحميت لو حديدة)
. قربتيا منو: (ثـ أدنيتيا مف جسمو)
. لتكوف لو عبرة ومثااًل فينزع عما ىو فيو: (ليعتبر بيا)
. فصاح صيحة ُمْدَنٍؼ قربت نفسو مف الخروج : (فضج ضجيج ذي دنؼ)
. مف أجؿ حرّْىا وألميا: (مف ألميا)
. قرب احتراقو(: يحترؽ (4)وكاد أف)
. وسميا وتأثيرىا في جسمو: (مف ميسميا)
امرأة ثكوؿ إذا فقدت ولدىا، وحاصؿ الدعاء جعمؾ اهلل ميتًا : (!ثكمتؾ الثواكؿ يا عقيؿ: فقمت لو)

. فتثكمؾ الثواكؿ مف أمياتؾ
 __________

ومف القاموس المحيط، ( ب)بقؿ، وىو خطأ، والصواب كما أثبتو مف : وفي نسخة أخرى( أ)في  (1)
-. خ-ومف أعبلـ نيج الببلغة 

. وظف(: أ)، وفي نسخة أخرى كما أثبتو، وفي (ب)فظف وكذا في : في شرح النيج (2)
. طريقتي: في شرح النيج (3)
 .وفي شرح النيج( ب)أف، زيادة في  (4)
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الصوت عند األلـ، وأراد اإلنكار عميو في األنيف : األنيف ىو: (أتئفُّ مف حديدة أحماىا إنسانيا لمعبة)
. مف نحو ىذا األلـ الضعيؼ الذي يستحقر باإلضافة إلى ما ىو أعبل منو

جعؿ اإلقداـ عمى المعصية والدعاء إلييا جّرًا إلى النار؛ : (!وتجرني إلى نار سجرىا جبَّارىا لغضبو)
َذا اْلِبَحاُر ُسجَّْرتْ }: اإلحماء، كما قاؿ تعالى: لما كاف يؤدي إليو، والتسجير ، ومنو [6:التكوير]{َواِ 

نما قاؿ: تسجير التنور وىو جبارىا، يشير بذلؾ إلى عظـ حاليا وحاؿ خالقيا، وأراد : إحماؤىا، وا 
. لغضبو أي مف أجؿ غضبو



 

 

. أيعمو صوتؾ مف األحقر في األلـ: (أتئفُّ مف األذى)
اسـ مف أعبلـ جينـ، واشتقاقو مف التمظي : أي وال أئفُّ مف األعظـ ألمًا، ولظى: (وال أئفُّ مف لظى)

. والتميب
. وأدخؿ منيا في العجب: يشير إلى قصة عقيؿ يقوؿ: (وأعجب مف ذلؾ)
ـْ }: طارؽ طرقنا مف باب قولو تعالى: الذي يأتي أىمو بالميؿ، وقولو: الطارؽ: (طارؽ طرقنا) َفَأِق

 .وىو مف باب اال شتقاؽ، وقد مرَّ غيرمرة [43:الرـو]{َوْجَيَؾ ِلمدّْيِف اْلَقيّْـِ 
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نما أغفؿ ذكرىا استيانة (1)أي بخبيص، وىو نوع مف أنواع الحموى: (بممفوفة في وعائيا) ، وا 
. بحاليا

عجنو إذا ردَّ بعضو عمى بعض شبييا فيما عجنت (: كأنما عجنت بريؽ حية أو قيئيا (2)ومعجونة)
أو ما تخرجو مف بطنيا في كونو قاتبًل؛ ألف كؿ ما يؤدي إلى اليبلؾ فيو  (3)بو كأنو لعاب الحية

. ميمؾ ال محالة، فمما كانت ىذه الحموى مؤدية إلى النار صار كأنياسمًا قاتبلً 
. يريد اْلُمْيِدي ليا، والواصؿ بيا: (فقمت لو)

 __________
بممفوفة ): ، في شرح قولو248-11/247وقاؿ ابف أبي الحديد رحمة اهلل عميو في شرح النيج (1)

كاف أىدى لو األشعث بف قيس نوعًا مف الحموى تأنؽ فيو، وكانعميو : قاؿ ما لفظو (في وعائيا
السبلـ يبغض األشعث؛ ألف األشعث كاف يبغضو، وظف األشعث أنو يستميمو بالمياداة لغرض 

دنيوي كاف في نفس األشعث، وكاف أمير المؤمنيف عميو السبلـ يفطف لذلؾ ويعممو، ولذلؾ رد ىدية 
األشعث، ولوال ذلؾ َلَقِبَميا، ألف النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ َقِبَؿ اليدية، وقد َقِبَؿ عميعميو السبلـ 

ىدايا جماعة مف أصحابو، ودعاه بعض مف كاف يأنس إليو إلى حمواء عمميا يـو نوروز فأكؿ، 
ـَ عممت ىذا؟ فقاؿ: فقاؿ نوروزوا لنا في كؿ يـو إف استطعتـ، : ألنو يـو نوروز، فضحؾ وقاؿ: ِل

وكاف عميو السبلـ مف لطافة األخبلؽ وسجاحة الشيـ عمى قاعدة عجيبة جميمة، ولكنو كاف ينفر عف 
قـو كاف يعمـ مف حاليـ الشنبف لو، وعمف يحاوؿ أف يصانعو بذلؾ عف ماؿ المسمميف، وىييات 

.  انتيى. حتى يميف لضرس الماضغ الحجر
. إألخ...ومعجونة شنئتيا كأنما : في شرح النيج (2)
 .حية(: ب)في  (3)
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، وفي : (أصمة) نما سميت اليدية صمة لما يحصؿ فييا مف التواصؿ والتحابّْ ىدية يوصؿ بيا، وا 
((. القمب (2)اليدية تذىب سخيمة: ))وفي حديث آخر (1)((تيادوا تحابُّوا)): الحديث

. مما يكوف موضعو الفقراء: (أـ زكاة)
. مف أنواع الصدقات: (أـ صدقة؟)
ـ عمينا أىؿ البيت) يشير إلى نفسو وزوجتو وولديو إذ ليس أىؿ البيت في ذلؾ اليـو : (!فذلؾ محرَّ

. سواىـ
ـَ حرميا عمييـ ىا ىنا،  سؤاؿ؛ الصدقة والزكاة ال يحبلف ألىؿ البيت، فما باؿ اليدية ال تحؿ ليـ؟ َفِم

وما وجو ذلؾ؟ 
 __________

أورده العبلمة أحمد بف يوسؼ زبارة في أنوار التماـ في تتمة االعتصاـ لئلماـ القاسـ بف محمد  (1)
وقد أخرجو أبو يعمى في مسنده، وعزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ : ، وقاؿ4/213
، (908)، وموطأ مالؾ4/146، ومجمع الزوائد لمييثمي6/869 إلى السنف الكبرى لمبييقي 4/426

تحاؼ السادة المتقيف6/116والتمييد البف عبد البر  وعزاه أيضًا إلى غيرىا مف 6/159،160، وا 
. المصادر، انظر الموسوعة

الحقد في النفس، ولمحديث شاىد أورده مف حديث العبلمة أحمد بف يوسؼ زبارة في : السخيمة (2)
تيادوا )): قاؿ رسوؿ الميصمى اهلل عميو وآلو وسمـ:  مف حديث عف أبي ىريرة قاؿ4/213أنوار التماـ

الحديث وعزاه إلى أحمد والترمذي، وروى الحديث القاضي العبلمة ( (إف اليدية تذىب وحر الصدر
اليدية )):  بمفظ260جعفر بف أحمد بف عبد السبلـ رحمة اهلل عميو في شرح نكت العبادات ص

 2/31، وروى قريبًا منو العبلمة عمي بف حميد القرشي في مسند شمس األخبار((تذىب بالسخيمة
 .وعزاه إلى مسند الشياب(( تيادوا فإف اليدية تذىب بالضغائف: ))بمفظ (107)الباب 

(4/1368 )

 

وجوابو؛ ىو أف اليدية في مثؿ ىذه الحالة محظورة لكونو عميو السبلـ واليًا ألمور المسمميف، وقد قاؿ 
فميذا كرىيا لما ذكرناه، فأما اليدية عمى خبلؼ  (1)((ىدايا األمراء غموؿ)): الرسوؿ عميو السبلـ

ىذه الصفة فيذا مما ال خبلؼ فيو، وليذا فإف الرسوؿ عميو السبلـ قبؿ اليدية، كما كاف مف حديث 
. ، ورّده لما ردَّ مف أجؿ اليدية(2)المقوقس فيما أىدى لو

. يريد ال صدقة وال زكاة: (ال ذا وال ذاؾ: فقاؿ)



 

 

. ظفَّ بجيمو أف بيف الصمة واليدية تفرقة، ولـ يدِر أنيما شيء واحد، وليذا أنكر عميو: (ولكنيا ىدية)
ما أف يريد أف اليبوؿ مف أسماء : أي ثكمتؾ الثكوؿ، واإلىباؿ: (!ىبمتؾ اليبوؿ: فقمت) اإلثكاؿ، وا 

. الداىية أي أخذتؾ اليبوؿ
 __________

 إلى 10/195الخيانة، والحديث عزاه إلى موسوعة أطراؼ الحديث النبوي لمشريؼ: الغموؿ (1)
تحاؼ السادة 2/9،10،16، والتمييد البف عبد البر10/138السنف الكبرى لمبييقي ، وا 

 وعزاه 4/151، ومجمع الزوائد لمييثمي4/189، وتمخيص الحبير البف حجر6/162،163المتقيف
. أيضًا إلى غيرىا

وذلؾ أف المقوقس وىو ممؾ قبط مصر، في أياـ النبيصمى اهلل عميو وآلو وسمـ، أىدى إلى  (2)
النبيصمى اهلل عميو وآلو وسمـ في السنة السابعة مف اليجرة جاريتيف وبغمة وحمبًل مف حمؿ مصر، 

إنيما كانتا أختيف، فدعاىما : فقبؿ ذلؾ كميصمى اهلل عميو وآلو وسمـ، فاتخذ إحدى الجاريتيف، ويقاؿ
إلى اإلسبلـ، فأسممت واحدة، وىي أـ المؤمنيف مارية القبطية فولدت لو إبراىيـ صمى اهلل عميو، 

ووىب األخرى لحساف بف ثابت األنصاري، وروى حديث إىداء المقوقس إلى النبيصمى اهلل عميو وآلو 
 في جواب مسائؿ محمد 612وسمـ اإلماـ اليادي إلى الحؽ يحيى بف الحسيف في مجموع رسائمو ص

ورواه : ، وقاؿ4/213بف عبيد اهلل، ورواه عف اليادي العبلمة أحمد بف يوسؼ زبارة في أنوار التماـ
 .مختصرًا ابف خزيمة مف حديث بريدة
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باإليقاع في المعصية بالرشوة وأكؿ ما ال يحؿ أكمو أو أف أدخؿ : (!أعف ديف اهلل أتيتن ي لتخدعن ي)
بطني لقمة حرامًا الأرضاىا، ولقد بالغ عميو السبلـ في التحفظ فيما يأكمو ويدخمو بطنو حتى كاف 

. (واهلل ما ختمت عميو ضنة بو، ولكف مخافة أف ينزؿ عميو ما ال أرضاه): يختـ وقاؿ
والقوؿ  (1)الذي يمشي ببل توؽ في مشيو لما يكره، وقد يكوف في الفعؿ: الخابط ىو: (أمختبط)

. أيضًا، وأراد الكبلـ ىا ىنا (2)أعني االختباط، وفي العقؿ
[. 25:المؤمنوف]{ِبِو ِجنَّةٌ }: أي جنوف، كما قاؿ تعالى: (أـ ذو جنة)
. باطبلً  (3)ىجر ييجر ىجرًا إذا قاؿ فحشًا وقوالً : (!أـ تيجر)
. يشير إلى جميع أقطار الدنيا، ونواحييا: (واهلل لو أعطيت األقاليـ السبعة)
. أعماليا ومتصرفاتيا: (بما تحت أفبلكيا)
جمدة رقيقة بيف القمب وبيف : الجمب: (عمى أف أعصي اهلل في نممة أسمبيا جمب شعيرة ما فعمتو)

سواد البطف، وأراد ىا ىنا بجمب الشعيرة الغشاوة الرقيقة فوؽ ظيرىا، ولقد بالغ عميو السبلـ فيما ذكر 



 

 

ظاىرة  (4)في ضعؼ النممة وفي حقارة ما يؤخذ منيا، وفي عظـ ما يبذؿ في مقابمة األخذ، فالمبالغة
. مف ىذه األوجو الثبلثة

ف دنياكـ عندي ألىوف مف ورقة في فـ جرادة تقضميا) وفي ىذا داللة منو عمى تحقير الدنيا : (وا 
وىونيا؛ إذ ال أحقر مف ورقة في فـ جرادة قد استيمكتيا أكبًل ِبِفْييا، وكـ لو في ىذه األمثاؿ الزىدية 

. واألشباه المحقرّْة لمدنيا في عينو
. يريد نعيـ اآلخرة(: (5)ما لعمي ولنعيـ ال يفنى)

 __________
. العقؿ(: ب)في  (1)
. وفي الفعؿ(: ب)في  (2)
. إذا قاؿ قواًل فحشًا، وقواًل باطبلً (: ب)في  (3)
. والمبالغة(: ب)في  (4)
 .ما لعمي ولنعيـ يفنى: في شرح النيج (5)
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مف العقؿ  (1)يريد ما كاف في الدنيا، وأراد كيؼ يميؽ بحاؿ عمي عمى ما اختص بو: (ولذة ال تبقى)
الوافر والذىف الصافي والورع الشحيح الحاجز، والتوفيؽ التاـ مف جية اهلل بأف يؤثر نعيمًا ال يفنى 

. عمى لذة حقيرة منقطعة، مثؿ ىذا ال يصدّْقو عقؿ وال يقبمو ذىف
. النـو أيضًا، وىو مفسد لمعقؿ: تغيّْره، والسُّبات: (نعوذ باهلل مف ُسَباِت العقؿ)
. في إيثار ما يفنى عمى ما يبقى: (وقبح الزلؿ)
عمى شرور األنفس وسيئات األعماؿ، وحؽ لمف تولى شيئًا مف أمور الديف وكاف : (وبو نستعيف)

واليًا عمى رقاب المسمميف وأمواليـ، إمامًا كاف أو أميرًا أوحاكمًا أف يكتب ىذا الكبلـ عمى كفو، 
( 3)إلى أمواؿ المسمميف باإلتبلؼ بالخضـ (2)محافظة عميو فيكوف نصب عينيو كيبل يسارع

. والقضـ
 
ومف دعاء لو عميو السبلـ كاف يدعو بو  (206)
َـّ، صف وجيي باليسار) المعنى في ىذا مكَّني مما أحتاج إليو في الدنيا، واجعمني ذا يسار مف : (المَُّي

. الماؿ لكي يكوف وجيي مصونًا عف سؤاؿ الخمؽ في حوائجي
، وأراد ال تجعمني فقيرًا فأبذؿ وجيي فيستخؼ (4)الفقر والحاجة: اإلقتار: (وال تبذؿ جاىي باإلقتار)

. بحالي وأكوف ممومًا عند الناس مستحقراً 



 

 

وال تبذؿ جاىي أي فأكوف طالبًا : فاسترزؽ منصوب عمى أنو جواب لقولو: (فأسترزؽ طالب ي رزقؾ)
. لمف يطمب مف خيرؾ

قباليـ إلى جيتي بالرزؽ: (وأستعطؼ شرار خمقؾ) . أطمب انعطافيـ عمي بالخير وا 
ألف إسداء اإلحساف يفتقر إلى الشكر، وشكر المنعـ واجب، وما كاف : (وُأْبَتَمى بحمد مف أعطان ي)

. زيادة في التكميؼ فيو مف جممة البموى
 __________

(. ب)بو، زيادة في  (1)
. كيبل يتسارع(: ب)في  (2)
. في الخضـ(: أ)في  (3)
 (.ب)والحاجة، سقط مف : قولو (4)
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. يكوف لي فتنة في تركو وفعمو(: (1)وأفتتف بذـ مف منعن ي)
أي وأنت المرجو لئلغناء فبل أحتاج مع معروفؾ وسعة إحسانؾ إلى حمد : (وأنت مف وراء ذلؾ كمو)

متكفؿ بما شرحناه مف ىذه الفوائد،  (وأنت مف وراء ذلؾ كمو): ألحد مف الخمؽ، وال إلى ذمو، فقولو
. ومشير إليو وما أشرفيا مف كممة، وأعظـ موقعيا، وهلل در منشئيا ومعيدىا ومبدييا

فما أعطاه فبل ما نع لو، وما منعو فبل معطي لو فمف أجؿ ىذا كاف وليًا : (ولي اإلعطاء والمنع)
. ليما أي مستوليًا عمييما قادرًا عمييما

. مف المقدورات كميا وسائر الممكنات: (إنؾ عمى كؿ شيء قدير)
ولـ يذكر الشريؼ عمى بف ناصر الحسيني شيئًا مف ىذا الدعاء في شرحو ولكنو أغفمو كمو، وليس 
. يذكر في شرحو ليذاالكتاب إال نتفًا يسيرة، ويشرح ألفاظًا قميمة، ال ينفع مف عمة، وال ينقع مف غمة

 __________
 .يمنعني(: ب)في  (1)
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ـَ ما قاؿ خبل أنو ربما ذكر في بعض كبلمات أمير المؤمنيف الجارية في خمؽ السماء، وربما  وِنْع
جرى في بعض كبلمو إضافة شيء مف ىذه اآلثار إلى األمور السماوية مف العقوؿ والنفوس الفمكية، 



 

 

نما مذىبيـ "والمواد العنصرية، وىذا ليس مذىبًا ألحد مف أئمة اآلؿ، وال عميو أحد مف اآلباء  ، وا 
إضافة ىذه اآلثار األرضية كميا إلى قدرة اهلل تعالى ومعمَّقة بيا، مف حدوث األمطار والزروع 

ليو تشير النصوص القرآنية،  والثمرات والفواكو وغير ذلؾ مف الحوادث، ال يختمفوف في ذلؾ، وا 
ف لـ يكف عندنا  والظواىر الشرعية مع ما لو مف استمداد العقؿ والبرىاف عميو مف جيتو، وىذا وا 
إكفارًا، أعني إضافة ىذه اآلثار إلى ىذه الوسائط؛ ألف صاحب ىذه المقالة معترؼ باالختيار هلل 

نما يقوؿ إنو وكؿ ىذه اآلثار إلى وسائط، ىي حادثة عنيا وىي تنتيي : تعالى ومقرّّ بالفاعمية لو، وا 
في التأثير إليو، فميذا لـ يكف كفرًا، وقد ذىب إلييا طوائؼ، ولكني أردت ليذا السيد أالَّ يخالؼ رأي 

. أىؿ البيت في ذلؾ
فأما القوؿ المنكر والمذىب الشنيع فيو ما عميو الفبلسفة أوليـ وآخرىـ، وىو القوؿ باإليجاب عف 

ذاتو تعالى ليذه العقوؿ، ثـ ىذه العقوؿ مو جبة ليذه األفبلؾ، ثـ ىذه األفبلؾ موجبة ليذه العناصر 
األرضية، إلى غيرذلؾ مف اليذيانات الفاحشة، والمذاىب الوحشة التي استحقوا بيا مف اهلل النيار 

ـَ َيْصَمْوَنَيا َوِبْئَس اْلَقَرارُ } [. 29:إبراىيـ]{َجَينَّ
 
ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا الدنيا  (207)
. مستدار حوليا بالمصائب واآلفات مف كؿ جانب: (دار بالببلء محفوفة)
أي أنيا تغدر بأىميا، بينا ىـ فييا في أطيب عيش وأىنأه، إذ غيَّرت أحواليـ : (وبالغدر معروفة)

(. 1)وكدَّرت معائشيـ، وىذا ىو غاية الغدر
 __________

 .الغرور(: ب)في  (1)
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في غنى وال فقر وال مرض وال صحة، ولكف تنتقؿ في أحواليا تنقبًل مف حالة إلى : (ال تدـو أحواليا)
. حالة

. النازؿ فييا مف أىميا مف إصابتيا ليـ بحوادثيا وفجائعيا: (وال يسمـ نّزاليا)
. أي ليا أحواؿ مختمفة: (أحواؿ مختمفة)
. مرات، تتصرؼ مف ىا ىنا إلى ىا ىنا: (وتارات متصرفة)
. النقطاعو وزوالو عمى أىمو وتغّير حالو عمييـ: (العيش فييا مذمـو)
أي مستحيؿ ال يوجد، وكيؼ حاليا وىي ال تزاؿ في كؿ ساعة خادعة (: معدـو (1)واألماف فييا)

. ألىميا ماكرة بيـ بالموت وسائر الحوادث



 

 

نما أىميا أغراض) . ما يرمى، ومستيدفو أي منصوبة في اليدؼ: الغرض(: مستيدفة (2)وا 
. المجعولة لئلصابة فبل تخطئيـ برمييا: (ترمييـ بسياميا)
. الموت، وأراد أنيا تفنييـ بالموت: الِحماـ بالكسر ىو: (وتفنييـ بحماميا)
واو  (5)ما ىذه موصولة والواو قبميا(: مف ىذه الدنيا (4)وما أنتـ عميو (3)واعمموا عباد اهلل أنكـ)

. مع، وما في موضع نصب عمى المفعوؿ معو، ومف ىذه ال بتداء الغاية
. يريد عمى مثؿ حاليـ وطريقيـ مف غير مخالفة: (عمى سبيؿ مف قد مضى قبمكـ)
. أكثر مدة ولبثًا فييا: (ممف كاف أطوؿ منكـ أعماراً )
. مف تشييد القصور المزخرفة، واألبنية القوية الشديدة: (وأعمر دياراً )
. يريد أف آثارىـ لكثرتيا وطوليا متباعدة األطراؼ كما كاف مف عاد وغيرىـ مف القروف: (وأبعد آثاراً )
. أي ساكنة ال حس ليا: (أصبحت أصواتيـ ىامدة)
ركدت الريح إذا سكف ىبوبيا، وكنى بذلؾ عف بطبلف ما كانوا فيو مف التصرفات : (ورياحيـ راكدة)

. العظيمة
 __________

. منيا: في شرح النيج (1)
نما أىميا فييا أغراض: وفي شرح النيج( ب)في  (2) . وا 
. أنكـ، زيادة في شرح النيج (3)
. فيو: وفي شرح النيج( ب)في  (4)
 (.ب)قبميا، سقط مف  (5)
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. يتحكـ التراب فييا بأكميا: (وأجسادىـ بالية)
. ال أنيس بيا: (وديارىـ خالية)
. عفت الرياح آثارىـ إذا أزالتيا فبليوجد ليا أثر: أي زائمة، مف قوليـ: (وآثارىـ عافية)
. المزخرفة العالية: (فاستبدلوا بالقصور المشيَّدة)
. المرصوفة: الطنافس، المميَّدة: النمارؽ ىي: (وبالنمارؽ المميَّدة)
. عمى المحود لتكوف ساترة ليا: (الصخور واألحجار المسندة)
. باألرض المشقوقة فييا: (والقبور البلطئة)
. المجعوؿ فييا لحود مائمة عف صوب شقيا: (الممحدة)
فناًء  (2)جانب الدار، سماه (1)ساحة الدار، وأراد بيا: الفناء: (الت ي قد بن ي عمى الخراب فناؤىا)



 

 

. التصالو بو، وأراد بني عمى الخراب جانبيا
نما يكوف  (3)يشير إلى: (وشيَّد بالتراب بناؤىا) أنيا ال تحتاج إلى أحجار والزخرفة في التشييد، وا 

(. 4)إشادتيا بالتراب ال غير وىو تسنيميا
. يريد أف سمؾ القبر قريب ال محالة: (فمحمُّيا مقترب)
. بعيد الغربة لكثرة االنقطاع عنو: (وساكنيا مغترب)
بيف أىؿ القبور، موَحشيف بفتح الحاء أي مجعوليف في مكاف وحش، : (بيف أىؿ محمَّة موحشيف)

. وحشة في أحواليـ (5)وبكسرىا أي ذوي
. بحيث ال شغؿ ليـ: (وأىؿ فراغ)
. بما ىـ فيو مف خير وشر: (متشاغميف)
. ألف كؿ وطف فاإلنساف آنس بو ونفسو قارَّة بو: (ال يستأنسوف باألوطاف)
عطاء المعروؼ وأخذه وغير ذلؾ: (وال يتواصموف تواصؿ الجيراف) . بالتناصر، والمباذلة، وا 
. تبلصؽ البيوت وىي القبور: (عمى ما بينيـ مف قرب الجوار)
. قربيا مف بعضيا بعض: (ودنو الدار)

 __________
. أنيا(: ب)في  (1)
. سماىا(: ب)في  (2)
(. ب)إلى، زيادة في  (3)
. تسنيـ القبر ضد تسطيحو (4)
 .ذو(: ب)في  (5)
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. والتراحـ (2)تعجب مف حاليـ، أي وكيؼ يكوف بينيـ التواصؿ والتودد(: (1)وكيؼ يكوف تزاور)
. الصدر، واستعاره ىا ىنا: الكمكؿ: (وقد طحنيـ بكمكمو البمى)
. التراب: الصخور والحجارة، والثرى: الجنادؿ جمع جندؿ وىي: (وأكمتيـ الجنادؿ والثرى)
. مف تمؾ األحواؿ التي وصفناىا مف غير مخالفة: (وكأف قد صرتـ إلى ما صاروا إليو)
. مكاف اال ضطجاع، وأراد مرتينيف فيو: (3)[المضجع]: (وارتينكـ ذلؾ المضجع)
. حيث تكونوف فيو بمنزلة الوديعة: (وضمكـ ذلؾ المستودع)
: أي فيذه حالكـ في الدنيا، فكيؼ حالكـ ليت شعري: (فكيؼ بكـ)
. انتيت األمور إلى حدىا وميقاتيا الذي قدره اهلل تعالى: (لو تناىت بكـ األمور)



 

 

. أخرج مف فييا مف الموتى: (وبعثرت القبور)
. أي في ذلؾ المقاـ؛ ألف ىنا إشارة إلى األمكنة: ({ُىَناِلؾَ }): ثـ تبل قولو تعالى

ـْ َما َكاُنوا َيْفَتُروفَ }) ـُ اْلَحؽّْ َوَضؿَّ َعْنُي [: 30:يونس]({َتْبُمو ُكؿُّ َنْفٍس َما َأْسَمَفْت َوُردُّوا ِإَلى المَِّو َمْواَلُى
ومف ال يصغي سمعو إلى ىذا الكبلـ، ويرؽ طبعو عند سماعو، وُيِمْيُؿ قمبو إليو، فذاؾ معدود في 

. عساكر الموتى، وباهلل التوفيؽ
 
ومف دعاء لو عميو السبلـ كاف يدعو بو  (208)
َـّ، إنؾ آنس اآلنسيف ألوليائؾ) أراد أنؾ أعظـ المؤنسيف لؤلولياء لؾ، والمراد باألنس ىا ىنا ىو : (المَُّي

. المطؼ والتقرب إلييـ بما منحيـ مف األلطاؼ الخفية
وأعظميـ إحضارًا لما يكفييـ أعني المتوكميف عميؾ، فأىؿ : (وأحضرىـ بالكفاية لممتوكميف عميؾ)

التوكؿ مخصوصوف مف بيف الخمؽ بأف اهلل تعالى قد ضمف ليـ وأحضر ما كاف يغنييـ مف الدنيا 
. ومكَّنيـ منو

 __________
. وكيؼ يكوف بينيـ تزاور: في شرح النيج (1)
. والتوادد(: ب)في  (2)
 (.ب)سقط مف  (3)
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تشاىد ما ىـ عميو في السرائر مف ضمائرىـ، وتعمميا وتحيط بيا، وتعمـ : (تشاىدىـ في سرائرىـ)
. موقع أمورىـ منيا

عميؾ منيا  (1)أي وتكوف مطمعًا عمييـ في ذات قموبيـ ال يخفى: (وتطمع عمييـ في ضمائرىـ)
. خافية

. منتيى عقائدىـ: (وتعمـ مبمغ بصائرىـ)
. ال يسترىا عنؾ ساتر، وال يحجبيا لديؾ حاجب: (فأسرارىـ لؾ مكشوفة)
أشد الحزف، وأراد أنيـ كثيروف في أحواليـ كميا ما يفزعوف إلىاهلل : الميؼ: (وقموبيـ إليؾ مميوفة)

. تعالى، ويمجأوف إليو في مصادر أمورىـ ومواردىا
سؤاؿ؛ ىذه الصفات مف المشاىدة لمضمائر، ثـ االطبلع عمى السرائر، ثـ اإلحاطة باألحواؿ كما 

ىي حاصمة في حؽ األولياء، فيي حاصمة في حؽ غيرىـ، فما وجو تخصيصيا بحاؿ األولياء مع 
وجودىا في غيرىـ؟ 



 

 

حضار الكفاية إنما ىو خاص  (2)وجوابو؛ ال وال كرامة ما نسمـ ذلؾ، فإف اأُلنس مف اهلل تعالى، وا 
في حؽ األولياء مف عباده الصالحيف، وىكذا ليؼ القموب فإنو خاص في حقيـ أيضًا، فأما مشاىدة 
ف كانت حاصمة في حؽ غيرىـ، فإف اهلل تعالى مطمع عمى  السرائر واالطبلع عمى الضمائر فإنيا وا 
كؿ سر، ال يخفى عميو خافية، ولكف الغرض أف تمؾ السرائر والمطالعة عمى تمؾ الضمائر إنما ىي 

في حؽ األولياء، خاصة فيما يتعمؽ بعظمتو ومعرفة خوفو وجبلؿ ىيبتو، وليس متعمقو بغيره، 
بخبلؼ غيرىـ مف العباد فإف ضمائرىـ وسرائرىـ أمور غير ما ذكرناه، فبل جـر وقع االختصاص 

. في حؽ األولياء بما ذكرناه دوف غيرىـ مف سائر الخمؽ بما قررناه
. عف الناس ومجانبتيـ ليـ (4)انعزاليـ(: (3)إف أوحشتيـ العزلة)
. فزعوا إلى ذكرؾ فأنسوابو: (آنسيـ ذكرؾ)

 __________
. وال يخفى(: ب)في  (1)
. ما يسمـ(: ب)في  (2)
. الغربة: وفي شرح النيج( ب)في  (3)
 .انغرابيـ(: ب)في  (4)
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ف صبت عمييـ المصائب) . توالت عمييـ أحزاف الدنيا ومتاعبيا: (وا 
. فغايتيـ المجأ إلى االستجارة بؾ: (لجؤوا إلى االستجارة بؾ)
. تحققًا منيـ وقطعاً : (عمماً )
الزماـ ىا ىنا استعارة، وأراد كثرة اال نقياد والمطاوعة؛ ألف الجمؿ إذا كاف : (بأف أزمة األمور)

. مخزومًا بزمامو فيو أطوع ما يكوف وأسمس لمقياد في سيره، فميذا استعار الزماـ ىا ىنا
. ممسكة بيدؾ مشدودة بيا: (بيدؾ)
. تصديراتيا أوزماف صدورىا(: مصادرىا (1)وأف)
. عف عممؾ وأحكامؾ، وحفظؾ ليا في كتابؾ: (عف قضائؾ)
َـّ، فإف) : العي، قاؿ الشاعر: فييت بالكسر إذا عييت باألمر، والفياىة(: فييت عف مسألت ي (2)المَُّي

فمـ تمفني فيًا ولـ َتْقُؼ حجتي 
 

( 3)ممجمجة أبغي ليا مف يقيميا
 



 

 

: التحير، قاؿ رؤبة: العمو(: عف طمبت ي (4)وعميت)
وميمو أطرافو في ميمو 

 
( 5)أعمى اليدى بالجاىميف الُعموِ 

 
. في أمور الديف والدنيا (6)عمى ما يكوف صبلحًا لي: (فدلن ي عمى مصالحي)
خذ بناصيتي، والغرض أقمني مف عثار الزلؿ، شبَّو حالو بمنزلة مف تعثر : كما يقاؿ: (وخذ بقمب ي)

. فيأخذه غيره بناصيتو ليقيمو عف عثاره، والغرض ىا ىنا اإللياـ لمقمب
. إلى ما يرشدني في أمور ديني ودنياي، والمراشد جمع مرشد، وىو الرشاد إلى الخير: (إلى مراشدي)
. اإلشارة إلى األخذ بالناصية، واألخذ بالقمب: (فميس ذلؾ)

 __________
. أف، سقط مف شرح النيج (1)
. إف: في شرح النيج (2)
ولـ تمؼ، : ولـ تقؼ، في المساف:  بدوف نسبة إلى قائمو، وقولو ىنا2/1141لساف العرب  (3)

. 11/268وبرواية المساف أورده ابف أبي الحديد في شرح النيج
. أو عميت: في شرح النيج (4)
. 2/891لساف العرب  (5)
 (.ب)لي، سقط مف  (6)
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يريد أنَّا ال ننكره؛ ألنو مفعوؿ عمى جية االستمرار، وىو أف اهلل تعالى مرشد : (بنكر مف ىداياتؾ)
. لمعبد إلى أحمد الطرؽ وأوضحيا، وأبيف السُُّبؿ وأرشدىا

نما ىو جاري عمى جية االستمرار مف جيتؾ، وىذا : (وال ببدع مف كفاياتؾ) أي ليس أمرا مبتدعًا وا 
د بو وجوه المجبرة،  َوُيْقَذُفوَف ِمْف ُكؿّْ َجاِنٍب ، } (1)[وأف ترجـ بو أقفيتيـ]الكبلـ يصمح أف يسوَّ

لزعميـ أف اهلل تعالى خذؿ الكفار عف اإليماف، وعقد الكفر بنواصييـ، وسدَّ  [9-8:الصافات]{ُدُحوراً 
. عمييـ السُُّبؿ، وحاؿ بينيـ وبيف اإليماف

َـّ، احممن ي عمى عفوؾ) . ألف مع العفو فالقمب مطمئف بالنجاة والسبلمة ال محالة: (المَُّي
ومع العدؿ واإلنصاؼ ال ُيْؤَمُف العطب ال محالة؛ ألف الحجة هلل عمى : (وال تحممن ي عمى عدلؾ)

. خمقو، وال يقاـ لو بحؽ، ومف العدؿ القياـ بحقو فيحصؿ اليبلؾ مع المعادلة واإلنصاؼ



 

 

 
ومف كبلمو عميو السبلـ  (209)
. مدح لو بحسف ببلده، كما يمدح اإلنساف بحسف أصحابو وحسف جيرانو(: (2)هلل ببلد فبلف)

. أي حسف أفعالو: (هلل ببلء فبلف): وفي نسخة أخرى
. المعوج مف األمور بحسف نظره وصبره(: األود (3)فمقد أقاـ)
وىو داء ينشدخ باطف سناـ البعير وظاىره باٍؽ عمى الصحة، وقد فسرناه في الجزء : (وداوى العمد)

. األوؿ في خطبة غير ىذه
. سار عمى منياجيا وسمؾ طريقيا(: السنة (4)أقاـ)
لـ يكف لو في ىذه الفتف أمر وال ورد وال صدر، وأراد بو بعض أصحابو ممف مات : (وخمؼ الفتنة)

. قبؿ ظيور الفتف بقتؿ عثماف وحرب الجمؿ وصفيف وغيرىا
 __________

(. ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (1)
. هلل در ببلد فبلف(: ب)في  (2)
ـ: َأْقَوـ، و في شرح النيج(: ب)في  (3) . قوَّ
 .وأقاـ: في شرح النيج (4)
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شريؼ المئزر : ىذا كبلـ يقاؿ عمى جية الكناية عف التمبس بالقبائح، كما يقاؿ: (ذىب نقي الثوب)
. إذا كاف محصنًا لفرجو

. وخيانتو في أمور دينو (1)يقؿُّ خدعو وُمْنَكُره: (قميؿ العيب)
صابتو لمخير بسموؾ منياج السبلمة: (أصاب خيرىا) . الضمير لؤلمور، وا 
. مات قبؿ وقوع ىذه الشرور، واختاره اهلل تعالى قبؿ وقوعيا: (وسبؽ شرىا)
. سمَّميا إليو تسميمًاتامًا عمى ما أمر وعمى الحد الذي نيى: (أدى إلى اهلل طاعتو)
. الذي فرضو عميو وأوجبو: (واتقاه بحقو)
. عف الدنيا بالموت: (رحؿ)
، ال ُتيتدى ليا سبيؿ، وال (2)وترؾ مف وراءه في طرؽ صعبة منتشرة: (وتركيـ في طرؽ متشعبة)

. يعرؼ ليا طريؽ
. أي ال ينجو فييا مف البصيرة لو لضنكيا وصعوبة مسمكيا(: الضاؿ (3)ال ييتدي فييا)
. فيسمكو ويكوف مف أمره عمى قطع(: (4)وال يستيقف لميدى)



 

 

 
( 5)ومف كبلـ لو عميو السبلـ في وصؼ بيعتو بالخبلفة، وقد تقدمت ىذه بغير ىذه األلفاظ (210)
. رغبة عنيا وزىدًا فييا، فكففتيا أريد بذلؾ زواليا عني والراحة عنيا: (وبسطتـ يدي فكففتيا)
. عمى كره مني: (ومددتموىا)
. أريكـ أنو ال رغبة لي فييا: (فقبضتيا)
. تداكت اإلبؿ إذا ركب بعضيا بعضاً : (ثـ تداككتـ عميَّ تداؾَّ اإلبؿ الييـ)
. حيف تسقى؛ ألف أعظـ ازدحاميا إنما يكوف ىناؾ: (6)(عمى حياضيا)
. يريد نعمو مف كثرة وطئيـ ليا عمى أعقابو: (حتى انقطعت النعؿ)
. فشبًل ود ىشًا وازدحامًا عميو: (وسقط الرداء)
مف كثرة االزدحاـ : (وُوِطَئ الضعيؼ)

 __________
. ومكره(: ب)في  (1)
. متيسرة، وىو تصحيؼ(: ب)في  (2)
. بيا: في شرح النيج (3)
. الميتدي: وفي شرح النيج( ب)في  (4)
. وقد تقدـ مثمو بألفاظ مختمفة: في شرح النيج (5)
 .عمى حياضيا يـو وردىا: في شرح النيج (6)
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. وفرحيـ بذلؾ ونشاطيـ إليو: (وبمغ مف سرور الناس ببيعتيـ إياي)
. الحسف والنضارة: البيجة ىي: (أف ابتيج بيا الصغير)
. اليدجاف: مشية الكبير، يقاؿ ليا: (وىدج إلييا الكبير)
. تحامؿ في سيره إذا تكمفو عمى مشقة: يقاؿ: (وتحامؿ نحوىا العميؿ)
. االمرأة الناعمة الحسناء: ، والكعاب(1)أي كشفت وجييا: (وحسرت إلييا الكعاب)
 
ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا الموت  (211)
. تسدد بيا األعماؿ الصالحة ويكثر خيرىا: (فإف تقوى اهلل مفتاح سداد)
. وأعظـ ما يذخر ليـو المعاد وىو يـو القيامة(: معاد (2)وذخرة)
فالنفوس  [38:المدثر]{ُكؿُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِىيَنةٌ }: يشير إلى قولو تعالى: (وعتؽ مف كؿ ممكة)



 

 

. أسرى لمذنوب، فمف عمؿ صالحًا فكأنو قد فؾَّ نفسو عف ىذه الوثيقة
. وفييا النجاة مف كؿ ما يخافو اإلنساف ويحذره مف األمور: (ونجاة مف كؿ ىمكة)
. ما يطمبو؛ ألنيا ىي غاية المطالب فإذا حصمت فبل مطموب وراءىا(: (3)بيا ينجح الطالب)
. الدرجات العالية المرغوب فييا: (وتناؿ الرغائب)
. ترفعو الحفظة إلى اهلل تعالى، ويصعدوف بو: (فاعمموا والعمؿ يرفع)
. في إسقاط الذنوب ومحوىا: (والتوبة تنفع)
. إليو (4)مف جية اهلل بالتضرع: (والدعاء يسمع)

 __________
. وجوىيا(: ب)في  (1)
. وذخيرة: في شرح النيج (2)
. بيا ينجح الطالب وينجو اليارب: في شرح النيج (3)
 .والتضرع إليو(: ب)في  (4)
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ىدأ في صوتو إذا سكف، وأراد ىاىنا والقوارع والزالزؿ غير : أي ساكنة مف قوليـ: (والحاؿ ىادية)
ما عمى : متحركة وال مضطربة، ومنو قوليـ فبلف لو َىْدي الصمحاء ىذا برواية اليا ء بنقطتيف، وا 

: فيو ظاىر أيضًا، ومنو ىدف البعير إذا سكف عف زفيره، ومنو اليدنو، ومنو المثؿ (1)رواية النوف
. ىدنة عمى ُدْجٍف، أي سكوف عمى غؿٍّ 

. بالكتابة لمخير والشر: (واألقبلـ جارية)
ليو : (وبادروا باألعماؿ عمرًا ناكساً ) أراد قبؿ الكبر فإنو ينكس الرءوس أو ذا نكس لمحالة والصورة، وا 

يريد يرجع إلى حاؿ الطفولية في قمة  [68:يس]{َوَمْف ُنَعمّْْرُه ُنَنّكْسُو ِفي اْلَخْمؽِ }:اإلشارة بقولو تعالى
. العقؿ والمعالجة ألحوالو، ومعاناتيا في ضعفيا

. يحبسكـ عف األعماؿ الصالحة، ويربطكـ عف فعميا: (أو مرضًا حابساً )
. األرواح أي يستمبيا (2)سالبًا يختمس: (أو موتًا خالساً )
. مسقطيا ومزيميا عف مستقرىا(: (3)فإف الموت ىاذـ المذات)
. مانع ليا عف الكماؿ واالستيفاء: (ومكدّْر شيواتكـ)
الحاجة، وأراد أنو في غاية البعد لما تنوونو مف أنفسكـ، : النية، والطية: الطية: (ومباعد طياتكـ)

. ولكؿ حاجة تقصدونيا مف أموركـ
. يأتي عمى غفمة: (زائر)



 

 

. لمف زاره،؛ ألنو ال َيِرُد إال بالمكروه مف األمور(: (4)غير محبوب)
. المثؿ: الِقرف بالكسر: (وِقْرف)
. ال يقيره أحد وال يغالبو: (غير مغموب)
و: القاتؿ، يقاؿ: الواتر: (وواتر) . وتره فبلف إذا قتؿ لو قتيبًل يخصُّ
. يريد أنو ال يطمب في وتره ىذا، وال يمكف ذلؾ في حقو: (غير مطموب)
. صارت متعمقة بكـ ال تبارحكـ، أو صارت ذا اعتبلؽ بكـ: (قد أعمقتكـ حبائمو)

 __________
. أي ىادنة (1)
. يخمس األرواح أي يسمبيا(: ب)في  (2)
. لذاتكـ: في شرح النيج (3)
 (.ىامش في ب)محجوب : في نسخة (4)
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إذا خدعو  (1)غاؿ واغتالو: أي أحاطت بكـ واستولت عميكـ، والغوائؿ مف قوليـ: (وتكنفتكـ غوائمو)
. مف حيث ال يدري وال يشعر

. القتؿ: اإلقصاد ىو: (وأقصدتكـ)
. نصؿ طويؿ عريض: بالعيف الميممة والباء بنقطة واحدة، جمع المعبؿ وىو: (معابمو)
. واحدة السطوات، بالقير والبطش: السطوة: (وعظمت فيكـ سطوتو)
عدا يعدو إذا وثب، ومنو عدوة األسد أي وثبتو، وأراد ال تزاؿ ىذه العدوات : (وتتابعت عميكـ عدوتو)

. مرة بعد أخرى متتابعة
. نبا بفبلف منزلو إذا لـ يوافقو: أي لـ توافقكـ، مف قولو: (وقمت عنكـ نبوتو)
. مف أفعاؿ المقاربة، وقد مرَّ تفسيره: (فيوشؾ)
. غشيو الميؿ: تختمط بكـ وتمتبس، مف قوليـ: (أف تغشاكـ)
. دجى الميؿ إذا أظمـ، وأراد َقُرَب أف تغشاكـ ُظَمُمُو وُظمُمو: (دواجي ظممو)

 __________
 .واغتاؿ(: ب)في  (1)

(4/1383 )

 



 

 

إذا أذنت : حدـ في قراءتو إذا أسرع فييا، قاؿ أبو عمرو: إسراعيا مف قوليـ(: عممو (1)واحتداـ)
ذا أقمت فاحدـ أي أسرع فييا (2)فترسؿ . في أذانؾ، وا 

. الكرب التي تغمر قمب المريض: أشد الظممة، والغمرة ىي: الحندس: (وحنادس غمراتو)
. وىي ما يغشى عند الموت: (وغواشي سكراتو)
ما غشيانو مف قوليـ: وشدة الوجع، إما إعجالو مف قوليـ: (وأليـ إرىاقو) أرىقتو : أرىقو إذا أعجمو، وا 

. إذا غشيتو
. وظمـ تراكمو، وأراد أنو يطبؽ عمى اإلنساف حتى يستؿَّ روحو: (ودجوّْ إطباقو)
ما بالجيـ والباء بنقطة : إما بالخاء والنوف مف قوليـ: (وخشونة مذاقو) طعاـ خشف إذا كاف ضعيفًا، وا 
. طعاـ جشب إذا لـ يكف ناعمًا، وكمو قريب، وأراد أف المذاؽ منو كريو: مف قوليـ (3)[مف أسفميا]

 __________
شدة الحر، لكف المؤلؼ عميو : واحتداـ، بالميـ في آخره، ىكذا في النسخ، واالحتداـ ىو: قولو (1)

حدـ في قراءتو إذا : إسراعيا، مف قوليـ: يذكر في شرحو ما لفظو (واحتداـ عممو): السبلـ في قولو
واحتدار، بالراء الميممة، ويدؿ : إلى آخر ما ذكره، وىذا ال يستقيـ إال أف تكوف الكممة...أسرع فييا 

عمى ذلؾ شرح المؤلؼ ليا، لكنو وقع التحريؼ مف النساخ في الكممة وشرحيا، وعميو يكوف الصواب 
حدر في قراءتو إذا أسرع فييا، قاؿ : إسراعيا، مف قوليـ: (واحتدار عممو): كما أراده المؤلؼ ىكذا

ذا أقمت فاحدر أي أسرع فييا، وقوؿ أبي عمرو الذي ذكره : أبو عمرو إذا أذَّنت فترسؿ في أذانؾ، وا 
 في مادة حدر، وليس في 1/586المؤلؼ ىنا في األذاف، ذكره أيضًا ابف منظور في لساف العرب 

. (واحتداـ عممو)وليس  (واحتدار عممو): مادة حدـ، وىذا مما يؤكد أف صواب العبارة المشروحة ىو
. واهلل أعمـ

. فرتؿ، وما أثبتو مف لساف العرب(: ب)فتوسؿ، وفي (: أ)في  (2)
 (.ب)زيادة في  (3)

(4/1384 )

 

: كأف ىذه لما خففت بطؿ عمميا، وقد تعمؿ مع الخفة عمى القمة، قاؿ النابغة: (فكأف قد أتاكـ بغتة)
( 1)وكأف ركابنا لما تزؿ برحالنا وكأف قد

 
. ما كاف مف غير شعور وال تفكر: والبغتة

النجوى فيكـ والمفوَّه بالكبلـ  (2)ذا: (فأسكت َنِجيَّكـ)
. ىو النادي، وىو مجمس القـو الذي يتحدثوف فيو: النديّ : (وفرَّؽ نديَّكـ)



 

 

. محاىا وأزاؿ أثرىا: (وعفى آثاركـ)
. عف الساكف فييا وأخبلىا عمَّف كاف فييا مف األنيس: (وعطَّؿ دياركـ)
. حرَّكيـ وأمرىـ مف أقاصي الببلد: (وبعث ورَّاثكـ)
. ما خمفتموه وراء ظيوركـ بعد موتكـ: (يقتسموف تراثكـ)
تفسير لموراث، أي ىـ بيف حميـ محب مختص بالميت لقرب مف يكوف (: حميـ خاص (3)بيف)

(. 4)إليو
. ما أصابو (5)يرد عنو: (لـ ينفع)
. قد قطَّعو الحزف: (وقريب محزوف)
. منو ما دىمو مف الموت: (لـ يمنع)
. ُمْسَترّّ فارٌح بيذه المصيبة: (وآخر شامت)
. لـ يحزف ليا وال ليا وقع عمى قمبو: (لـ يجزع)
. جدَّ في األمر واجتيد إذا بالغ فيو بجيده وطاقتو: (فعميكـ بالجد واال جتياد)
. أخذ األىبة وأخذ العدة: (والتأىب واالستعداد)
( 6)وأخذ الزاد مف موضعو ومكانو وىو الدنيا فإنيا موضع العمؿ، ومنزلة: (والتزود في منزؿ الزاد)

. التجارة الرابحة
نكـ الدنيا) . تخدعكـ بأمانييا الكاذبة(: (7)وال تغرَّ

 __________
: 3/29لفظ البيت في لساف العرب  (1)

أفد الترحؿ غير أف ركابنا 
 

لما تزؿ برحالنا وكأف قد 
 

. أي وكأف قد زالت، فحذؼ الجممة: قاؿ
. ذي(: ب)في  (2)
.. مف: وفي نسخة أخرى( أ)بيف، كما أثبتو، وفي : وفي شرح النيج( ب)في  (3)
. إلى الميت(: ب)في  (4)
(. ب)عنو، سقط مف  (5)
. وموضع(: ب)في  (6)
 .الحياة الدنيا: في شرح النيج (7)

(4/1385 )



 

 

 

كخدعيا لمف كاف قبمكـ ممف : (كما غرت مف كاف قبمكـ مف األمـ الماضية، والقروف الخالية)
عرفتموىـ باألخبار مف األمـ العظيمة، والقروف الجمَّة الذيف مضت أخبارىـ، وخمت آثارىـ، وقرع 

. أسماعكـ ما كانوا فيو وكيؼ كانوا
أخذوا مختارىا، وكنى عف ذلؾ بالدرة؛ ألنو أعظـ المبف وأكثره، والدرة : (الذيف احتمبوا درتيا)

. ىي الحالة مف الحمب كالِجمسة: (1)بالكسر
تيا) . ىي الغفمة، وىي االسـ مف االغترار: الِغرة بالكسر: (وأصابوا ِغرَّ
. أفسدوا آالتيا بكثرة استعماليـ ليا: (وأفنوا عدتيا)
. ما كاف منيا جديداً : (وأخمقوا جدَّتيا)
. التي كانوا يسكنونيا المعمورة والمزخرفة، واألبنية المشيدة العالية: (أصبحت مساكنيـ)
. قبورًا خالية ضيقة، َوِحَشة مدعثرة: (أجداثاً )
. بيف الورثة (2)مقتسمة: (وأمواليـ ميراثاً )
. لمزيارة وال مف مرَّ بيـ لغير الزيارة، كما كانوا في الدنيا أحياءً : (ال يعرفوف مف أتاىـ)
سالت دموعو عمييـ، (: بكاىـ)بمف نكاىـ مف النكاية، أو  (4)أي يبالوف(: (3)وال يحفموف مف نكاىـ)

. وعدد صفاتيـ
. إلى خير أو شر، أو لمكرمة أو لغيرىا: (وال يجيبوف مف دعاىـ)
. كثيرة الغرر ألىميا، والخدع ليـ والمكر: (فاحذروا الدنيا فإنيا غرارة خدوع)
نما ذكر فعواًل ألنو مما يستوي فيو : (معطية منوع) ما في حالة دوف حالة، وا  إما لقـو دوف آخريف، وا 

. امرأة ضحوؾ ورجؿ ضحوؾ: (5)المذكر والمؤنث، إذا كاف بمعنى فاعؿ كقولؾ
تمبس ىذا رونقيا وتكسوه طبلوتيا، وتنزع مف ىذا ما كانت أعطتو مف لباسيا : (ممبسة نزوع)

. ورونقيا
. نعومة عيشيا وغضارتو: (ال يدـو رخاؤىا)

 __________
. بالكسرة(: أ)في  (1)
. مقسمة(: ب)في  (2)
. بكاىـ: في النيج (3)
. ال يبالوف(: ب)في  (4)
 .كقولو(: ب)في  (5)

(4/1386 )



 

 

 

. مشقتيا وتعبيا: (وال ينقضي عناؤىا)
. أي ال يسكف بؿ يتحرؾ في كؿ حالة: (وال َيْرُكُد ببلؤىا)

: ثـ ذكر الزىاد ووصؼ حاليـ بقولو
. مف الذيف خمقوا فييا، ومشوا عمييا، وتزودوا منيا: (كانوا قومًا مف أىؿ الدنيا)
. في جمعيا وادخارىا، والمنافسة فييا: (وليسوا مف أىميا)
. في لبثيـ فييا وتصرفيـ عمييا(: فييا (1)وكانوا)
. في خفة الحاؿ وشدة العجمة عنيا: (كمف ليس فييا)
ما عمى حد ما يبصروف مف (: فييا بما يبصروف (2)عمموا) إما بما يكوف بصيرة ليـ في اآلخرة، وا 

. انقطاعيا وزواليا
. وىو الموت أف يكوف حائبًل بينيـ وبيف األعماؿ الصالحة: (وبادروا فييا ما يحذروف)
ىو نازؿ بيف ظيراني القـو بفتح النوف، وال يقاؿ : يقاؿ: (تقمَّب أبدانيـ بيف ظيراني أىؿ اآلخرة)

. بكسرىا أي بيف جوانبيـ، يريد أنيـ لُبعدىـ عف الدنيا كأنيـ مع أىؿ اآلخرة
ترتفع أصواتيـ عمى مف مات ونزعت روحو عنو، (:أىؿ الدنيا يعظّْموف موت أجسادىـ (3)يروف)

. وكاف جسده خاليًا عف روحو، وال يحتفموف بموت األفئدة وحياتيا
. الضمير لمزىاد: (وىـ)
يريد أف حزنيـ عمى موت األفئدة، والقموب في حؽ األحبة (: (4)أشد إعظامًا لموت قموب أحبائيـ)

. وأىؿ المودة أكثر مف حزف أىؿ الدنيا عمى موت األجساد، ومفارقة األرواح ليا
 __________

. فكانوا فييا كمف ليس منيا: في شرح النيج (1)
. وعمموا(: ب)في  (2)
. ويروف: في شرح النيج (3)
 .أحيائيـ: في شرح النيج (4)
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في  (2)، وىو متوجو إلى البصرة، ذكرىا الواقدي(1)ومف خطبة لو عميو السبلـ بذي قار (212)
 (اْلَجَمؿِ )كتاب 

. ، وأعمف بو(4)يريد الرسوؿ عميو السبلـ وصدع بو أي أظيره(: أمر بو (3)فصدع بما)



 

 

. ما أرسمو اهلل بو مف الشرائع كميا، وأودعو مف األحكاـ(: ربو (5)وبمغ رسالة)
َـّ اهلل بو الصدع) . يعني ما كاف مف صدع الديف، وانشقاقو قبؿ بعثتو: (فم
. وألـ بو الشؽ وىو ما كاف مف تخـر الديف، وانيداـ أركانو: (ورتؽ بو الفتؽ)
. جمع بو(: (6)وألؼ بو الشمؿ)
. األقارب: (بيف ذوي األرحاـ)
في صدره عميَّ َوَغٌر أي حقد، : شدة توقد الحر، ويقاؿ: الوغرة: (بعد العداوة الواغرة في الصدور)

ما : والمصدر منو وغر بالتسكيف، والواغرة اسـ فاعمة، إما بمعنى الوغر كالكاذبة بمعنى الكذب، وا 
. صفة عمى حاليا أي ذات الوغر، وىي ىا ىنا صفة لتقدـ موصوفيا عمييا فبل يحتمؿ سواه

. عبارة عمَّا يكنُّو الواحد ويستره مف العداوة في صدره: وىو: (والضغائف)
 __________

شرح . )اسـ موضع قريب مف البصرة، وفيو كانت وقعة لمعرب مع الفرس قبؿ اإلسبلـ: ذو قار (1)
(. 13/19النيج البف أبي الحديد 

محمد بف عمر بف واقد السيمي األسممي بالوالء، المدني، أبو عبد اهلل الواقدي : ىو (2)
 مف أقدـ المؤرخيف في اإلسبلـ، ومف أشيرىـ، ومف حفاظ الحديث، ولد بالمدينة، [ ى207ػ130]

ى في أياـ ىاروف العباسي، فولي القضاء ببغداد، وتوفي بيا، ولو تصانيؼ 180وانتقؿ إلى العراؽ سنة
المغازي النبوية، وفتح أفريقية، وتفسير القرآف، َواْلَجَمُؿ، وكتاب صفيف، وكتاب مقتؿ الحسيف : منيا

(. 6/311انظر األعبلـ ). بف عمي عميو السبلـ، وفتوح الشاـ وغيرىا
(. ىامش في ب)كما : في نسخة (3)
. أظير(: ب)في  (4)
. رساالت: في شرح النيج (5)
 .الشمؿ، زيادة في شرح النيج (6)
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كأنيا تقدح النار في األفئدة غيظًا  (1)يريد كأنيا مف فرط تمكنيا وعظميا: (القادحة في القموب)
. وحنقاً 

 
وىو مف شيعتو، وذلؾ أنو قدـ عميو  (2)ومف كبلـ لو عميو السبلـ كمـ بو عبد اهلل بف زمعة (213)

في خبلفتو يطمب منو مااًل 
: عميو السبلـ (3)فقاؿ لو



 

 

فأعطيؾ منو، أو تكوف  (4)[وال ىو ممؾ لؾ]أي ال ىو ممؾ لي : (إف ىذا الماؿ ليس لي وال لؾ)
. أنت اآلخذ لو

نما ىو فيء لممسمميف) . أفاءه اهلل عمييـ، وأطعميـ إياه، وأباحو ليـ: (وا 
ما يجمب، وأراد أف سيوفيـ جمبتو إلييـ وحازتو عمييـ، وليس : الَجَمُب بالتحريؾ: (وجمب أسيافيـ)

. إال مف شاركيـ في سبب االستحقاؽ (5)ألحد شيء فيو
. مف الكفار (6)شاركتيـ في أف حاربت معيـ أعداءىـ: (فإف شركتيـ في حربيـ)
. مثؿ قسـ مف أقساميـ: (كاف لؾ مثؿ حظيـ)
ال) . يريد إذا لـ تكف أنت مشاركًا ليـ في حربيـ فبل نصيب لؾ فيو، وال حظ لؾ منو : (وا 
. تجنيو أيدييـ (7)أي فما: (فجناة أيدييـ)
لكؿ مجتني جناتو، ولكؿ قدح : بؿ مف اجتنى شيئًا فيو أحؽ بو، ويقاؿ: (ال تكوف لغير أفواىيـ)

. نصيب، ولكؿ عمؿ أجر، ال يستحقو سواه، وال يكوف أحد أولى بو منو
 
ومف كبلـ لو عميو السبلـ  (214)

 __________
. وتعظميا(: ب)في  (1)
ىو عبد اهلل بف زمعة بفتح الميـ بف األسود بف المطمب بف أسد بف عبد العزى بف قصي، وكاف  (2)

انظر شرح النيج البف أبي الحديد ). عبد اهلل بف زمعة شيعة لعمي عميو السبلـ ومف أصحابو
13/10-11 .)
(. ب)لو، زيادة في  (3)
(. ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (4)
. منو(: ب)في  (5)
. عدوىـ(: ب)في  (6)
 .فمما(: ب)في  (7)
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القطعة مف المحـ، وفيو مف عجائب الحكمة : اْلَبْضَعةُ (: المساف َبْضَعٌة مف اإلنساف (1)أال إف)
الصنعة ما ال يحيط بوصفو إال اهلل، فانظر إلى كونيا قطعة واحدة مف لحـ، وقد  (2)ولطائؼ

المختمفة، كؿ واحد منيا لو مخرج يخالؼ مخرج اآلخر،  (3)اشتممت عمى مدارج ومخارج لؤلحرؼ
. ولو لـ تكف مف الداللة عمى حكمة اهلل مف خمقة اإلنساف إال لسانو لكاف ذلؾ كافياً 



 

 

أراد أف المساف إذا وقع فيو عارض عف الكبلـ إما لعدـ الداعي إليو، : (فبل يسعده القوؿ إذا امتنع)
ما لمكاف حصوؿ عاىة فيو، وعاىاتو كثيرة، فإنو اليساعده القوؿ واليمكنو بحاؿ، وذلؾ ألف المساف  وا 

. ىو اآللة في الكبلـ كالعيف لمبصر واألذف لمسماع، فإف تعذرت تعذر ماىو وصمة إليو ال محالة
ال عاىة بو وكاف لو داعي إلى  (4)يريد أف المساف إذا كاف مفوىًا ذرباً : (وال يميمو النطؽ إذا اتسع)

، وال يتوقؼ عف النطؽ، بؿ يكوف ممجئًا لو إلى الكبلـ لما (5)الكبلـ فإنو يتسع الكبلـ، وتطوؿ ذيولو
. ذكرناه

ويحكى أف الفصيح ىو الذي يرمي بالبيت الكامؿ مف أولو إلى آخره دفعة واحدة مف قريحتو، ومف 
ىو دونو فإنو يرمي بنصؼ البيت وبمصراع دوف مصراع، وأما المتكمؼ فيو الذي يضـ كممة إلى 

. كممة حتى يستكمؿ البيت الواحد
ّنا ألمراء الكبلـ) . أىؿ التمكف فيو، والبسطة واليد الطولى فيو: (وا 
. نشب عرؽ الشجرة إذا رسخ في األرض، وتعذر نزعو: (وفينا تنشبت عروقو)

 __________
ف : في شرح النيج (1) . إلخ...أال وا 
. وبدائع(: ب)في  (2)
. األحرؼ(: ب)في  (3)
، (142انظر أساس الببلغة ص)لساف ذرب، وفي لسانو ذرب وذرابة، أي حدة وبذاء : يقاؿ (4)

. رديَّاً : (ب)والكممة في 
المرجع السابؽ . )ذيؿ كبلمو تذييبًل، وتذيؿ في كبلمو وتسرح أي تبسط فيو غير محتشـ: يقاؿ (5)

 (.148ص
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. تيدلت أغصاف الشجرة إذا مالت(: (1)وعمينا تيدلت أغصانو)
أف أمير المؤمنيف قد بمغ مكانة في الببلغة مبمغًا عظيمًا إلى حدٍّ لـ يزاحـ عميو، ولـ ينافس : واعمـ

، ودعي ابنًا لنجدتيا، وحتىصار كبلمو إمامًا لكؿ كبلـ، وحائزًا (2)فيو، حتى صار أبًا لعذرتيا
. لقصب السبؽ في كؿ مقصد ومراـ

أنو اجتمع قـو مف  (3)ولولوع الناس بالببلغة ووصفيا حكى الشيخ أبو إسحاؽ بف عمي الحصري
. أىؿ الصناعات فوصفوا الببلغة عمى قدر صناعاتيـ، وأخذوا معانييا مف معاني تمؾ الصناعات

مت جواىر معانيو في : فقاؿ الجوىري أحسف الكبلـ نظامًا ما ثقبتو يد الفكرة، ونظمتو الفطنة، وفصَّ
. ألفاظو فاحتممتو نحور الرواة (4)سموط



 

 

المفظ، وروح  (5)أحسف الكبلـ ما كاف لعوقو األفياـ، وذروره الحبلوة، وال بسو جسد: وقاؿ العطَّار
. المعنى

 __________
(.. ب)غصونو، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
. فبلف أبو ُعْذرىا، أي مفتّضيا: يقاؿ (2)
 أديب نقاد ، ى453إبراىيـ بف عمي بف تميـ األنصاري، أبو إسحاؽ الحصري، المتوفى سنة: ىو (3)

زىر اآلداب وثمر األلباب، وجمع : مف أىؿ القيرواف نسبتو إلى عمؿ الحصر، لو مصنفات منيا
(. 51-1/50انظر األعبلـ). الجواىر في الممح والنوادر وغيرىما

ال فيو سمؾ: السمط (4) (. 313مختار الصحاح ص. )الخيط ما داـ فيو الخرز وا 
 ..لّوبو بو أي خمطو بو: ويقاؿ: والّبو حسف المفظ، أقوؿ(: ب)في  (5)
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منيرًا،  (2)معانيو، فخرج مفوفاً  (1)أحسف الكبلـ ما اتصمت لحمة ألفاظو بسدى: وقاؿ القزَّاز
. محبَّراً  (3)وموشحاً 

الفيـ، وضمنتو  (5)العمـ، وصفيتو مف راووؽ (4)أبمغ الكبلـ ما طبختو في مراجؿ: وقاؿ الجمَّار
(. 6)ديواف الحكمة، فتمشت في المفاصؿ عذوبتو، وفي األفكار رقتو، وفي العقوؿ جدتو

الغباوة، فشفي مف سوء  (8)خير الكبلـ إذا باشر بيانو سقـ الشبو استطمقت طبيعة: (7)وقاؿ الطبيب
. التوىـ، وأورث صحة التفيـ

المعنى، ثـ جعؿ االختصار لو  (9)البميغ مف أخذ بخطاـ كبلمو فأناخو في مبرؾ: وقاؿ الجمَّاؿ
. عف اآلذاف، ولـ يشذ عف األذىاف (10)عقااًل، واإليجاز لو مجااًل، لـ يند

 __________
. السدى مف الثوب ما مدَّ منو (1)
ٌؼ إذا كانت فيو خطوط بيض: أي أبيضًا، مف قوليـ (2) . ُبْرٌد ُمَفوَّ
الوِشاح بالكسر شيء ينسج مف أديـ عريضًا، ويرّصع بالجواىر، وتشدُّه المرأة بيف عاتقيا  (3)

. ، والمحبَّر أي المحسَّف والمزيَّف(723مختار الصحاح ص). وكشحيا
. جمع مرجؿ بكسر الميـ وىو قدر مف نحاس (4)
. المصفاة: الراووؽ (5)
. أي حسنو (6)
(. ىامش في ب)الطيب : في نسخة (7)



 

 

(. ىامش في ب. )طبيعتو: في نسخة (8)
. مكاف استناخة البعير: المبرؾ (9)
 .ند البعير نفر وذىب عمى وجيو شارداً  (10)
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اؿ كما أف الرمد قيد اإلبصار فيكذا تكوف الشبية قيد البصائر، خير الكبلـ ما كحؿ عيف : وقاؿ الكحَّ
. الغفمة بمرود اليقظة (2)بميؿ الببلغة، وحؿ رمص (1)المكنة

الجيؿ، فطاب  (3)خير الكبلـ ما روجت ألفاظو غببءة الشؾ، ورفعت رقتو فضاضة: وقاؿ القفاعي
. قطره، وعُذب مصُّ جرعو (4)حسا

. شمسو كشفت لبسو (5)ثـ أجمعوا عف آخرىـ عمى أف الكبلـ البميغ ىو الذي إذا شرقت
فانظر إلى أىؿ ىذه الصناعات كيؼ فسروا الببلغة عمى حد ما يفيـ كؿ واحد منيـ مف جيد 

صناعتو، وما مف واحدة مف ىذه الصفات إال وتراىا في كبلـ أميرالمؤمنيف عمى أوفى شيء، وأتمو 
. وأبمغو وأكممو

اتسع وامتنع، مف باب التجنيس الناقص، وىو في كبلمو كثير ال يمكف عده وال : وقولو في الخطبة
. إحصاؤه

. لطؼ لمخمؽ، ودعاء ليـ إلى الخير: الرحمة مف اهلل تعالى: (واعمموا رحمكـ اهلل)
لصعوبة الحؽ ومرارتو عمى كؿ أحد، فبل يكاد يقولو إال : (أنكـ في زماف القائؿ بالحؽ فيو قميؿ)

فؽ منصؼ عمى نفسو، وعمى غيرىا . موَّ
كؿَّ السيؼ إذا لـ يكف ماضيًا في مضاربو ونبا عنيا، وأراد أف المساف : (والمساف عف الصدؽ كميؿ)

. غير ماٍض في الصدؽ
 __________

، يقاؿ: المكنة (1) مختار . )رجؿ ألكف بيّْف المكف وقد لِكف مف باب طرب: عجمة في المساف وعيُّ
(. 603الصحاح ص

ف جمد فيو رمص: الرَّمص بفتحتيف (2) مختار . )وسخ يجتمع في الموؽ، فإف ساؿ فيو غمص، وا 
. الميؿ: رمض، بالضاد، فيكوف المعنى شدة الغفمة، والمرود(: ب)، وفي (256الصحاح ص

غبلقو، ويمكف : ىكذا في النسخ (3) فضاضة، بالضاد المعجمة، فمعؿ المعنى في ذلؾ أي إطباقو وا 
. أي فظاظتو، والمعنى فيو أي غمظتو: أف يكوف بالظاء المعجمة

(. ب)حشا، وما أثبتو مف (: أ)في  (4)
 .أشرقت(: ب)في  (5)



 

 

(4/1393 )

 

. يريد أنو اليقدر عمى إمضائو لقمة مف ينصره ويعينو: (والبلـز لمحؽ ذليؿ)
( 1)الضمير لمزماف، وغرضو أنيـ دائموف عمى المنكرات ال يقمعوف: (أىمو معتكفوف عمى العصياف)

. عنيا وعف فعميا
يريد أنيـ تواطئوا مف جية أنفسيـ عمى المصانعة، يريد أف أفعاليـ : (مصطمحوف عمى اإلدىاف)

نما ىـ متداىنوف فييا، وحقيقة المصانعة آيمة إلى أنؾ إنما تفعؿ الفعؿ ليس لوجو  ليس حاصميا هلل وا 
نما ىو لما ترجوه مف نفع أو دفع ضر . ال غير (2)اهلل تعالى، وا 

. الخبلئؽ (3)يريد الصغير ِسنو منيـ سيء الخمؽ شكيس: (فتاىـ عاـر)
. بالغ فيو راكب لممعاصي وأنواع الفسوؽ (5)يريد ومف كاف سنو منيـ(: آثـ (4)وشابيـ)
. يظير مف أفعالو خبلؼ ما يبطنيا(: منافؽ (6)وعالميـ)
. أي ليس إيمانو خالصًا هلل تعالى: (وقارئيـ مماذؽ)
كما ىو المأخوذ عمى الصغير ذلؾ، وأراد أف كؿ واحد منيـ جاىؿ بحؽ : (ال يعظـ صغيرىـ كبيرىـ)

. صاحبو لفرط جيميـ
ألف ىذا ىو المأخوذ عمىاألغنياء الرحمة لمفقراء وصمتيـ بما أمكنيـ مف : (وال يعوؿ غنييـ فقيرىـ)

. ((الفقراء عالة األغنياء)): الصمة، وفي الحديث
 
( 7)ومف كبلـ لو عميو السبلـ (215)

 __________
. اليغفموف(: ب)في  (1)
. ضرر(: ب)في  (2)
. شكس(: ب)في  (3)
. وشائبيـ: في شرح النيج (4)
(. ب)منيـ، سقط مف  (5)
(. ىامش في ب)وعامميـ : في نسخة (6)
 .ومف كبلـ لو عميو السبلـ في ذكر اختبلؼ الناس(: ب)في  (7)

(4/1394 )

 



 

 

كنا عند : ، قاؿ(2)عف أحمد بف قتيبة، عف عبد اهلل بف يزيد، عف مالؾ بف دحية (1)روى اليماني
: أمير المؤمنيف عمى بف أبي طالب كـر اهلل وجيو وقد ذكر عنده اختبلؼ الناس، فقاؿ عميو السبلـ

جمع طينة عمى حد تمرة وتمر، يشير بيذا الكبلـ إلى أف : الطيف(: طينيـ (3)إنما فرؽ بينيـ مفارؽ)
اهلل تعالى جمع خمقة آدـ عميو السبلـ مف أنواع مف الترب مختمفة كما قررنا مف قبؿ كيفية خمقتيا، 

: والُتربيَّة جامعة ليا فيـ متفقوف فييا ومختمفوف في خبلئؽ ُأَخر، فميذا قاؿ عميو السبلـ
: أي واألمر في خمقيـ واختبلفو ىو: (وذلؾ)
بعض الشيء، وأراد أنيـ : ما ال ينبت، والفمقة: السبخ بالباء: (أنيـ كانوا ِفْمَقًة مف سبخ أرض)

. األرض وىو التراب (4)مجموعوف مف أصؿ
. خبلؼ المالح: العذب: (وعذبيا)
. المكاف الجرز: الحزف: (وحزف تربة)
. لينيا ورخوىا: (وسيميا)
يريد أنيـ عمى حسب قربيـ في أصؿ الخمقة مف األجزاء الُتربيَّة : (فيـ عمى حسب قرب أرضيـ)

. األرضية
. والييئات، واألشكاؿ، والمقادير والحاالت (5)في الخبلئؽ واألوصاؼ، والطباع: (يتقاربوف)
. في سبخيا وعذبيا، وسيميا وحزنيا كما أشار إليو: (وعمى قدر اختبلفيا)
. في الخبلئؽ والطباع، واألشكاؿ والحاالت: (يتفاوتوف)

بضرب مف  (6)ثـ إنو أخذ عقيب ذكر التقارب والتفاوت عمى جية اإلجماؿ يذكر التوافؽ واالختبلؼ
: التفصيؿ فقاؿ

: فيو روايتاف: (فتاـ الرواء)
 __________

. روى ُذْعمب اليمامي: في شرح النيج (1)
رجاؿ مف رجاؿ : ذعمب، وأحمد، وعبد اهلل، ومالؾ: 13/18قاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج  (2)

. الشيعة ومحدثييـ
. مبادئ: وفي شرح النيج( ب)في  (3)
. أجزاء(: ب)في  (4)
. والطبائع(: ب)في  (5)
 .واالختبلفات(: ب)في  (6)

(4/1395 )

 



 

 

إذا كاف لو منطؽ حسف، وفي ىذا  (1)رجؿ لو رواء: الرواء بالراء الميممة مخففًا، يقاؿ: أحدىما
: المعنى قاؿ بعضيـ

ال تغررنؾ الثياب والصور 
 

تسعة أعشار مف ترى بقر 
 

منيـ مثؿ  (2)في خشيب السرو
 

لو ُرَواء ومالو ثمر 
 

ُـّ المنظر، : الزواء بالزاي، يقاؿ: وثانييما ىذا زوّّ عمينا أي قدر وحتـ وقضاء، فعمى الرواية األولى فتا
َـّ  َـّ القدر، والرواية األولى أعجب وىي أقعد في المعنى وأت . وعمى الرواية الثانية فتا

. ال تماـ في عقمو، وال رجحاف فيو، أي منيـ مف لو منظر حسف وال عقؿ لو: (ناقص العقؿ)
. أي ذو مدد في قامتو، يريد طويميا: (ومادَّ القامة)
. ال ىمة لو في أعالي األمور ونفائسيا، والسامي فييا: (قصير اليمة)
. يريد أف عممو طيب زاؾ، مرٍض هلل تعالى في كؿ أحوالو: (وزاكي العمؿ)
. صورتو قببيحة في رأي العيف: (قبيح المنظر)
. أي ومنيـ مف يفيـ مف ظاىره أنو ليس لو باطف يخالؼ ظاىره وال غور لو: (وقريب القعر)
االمتحاف، وأراد أف االمتحاف لسره يوجب خبلؼ ذلؾ مف خبلئقو ويعرفؾ أف : السبر: (بعيد السبر)

. باطنو ينطوي عمى أشياء ال يمكف الوقوؼ عمييا
السجية والطبيعة، والجميبة بمعنى المجموبة : الضريبة ىي(: (3)[منكر الجميبة]ومعروؼ الضريبة، )

. أي المكتسبة، والمعنى في ىذا أف منيـ مف تكوف سجيتو الفطرية حسنة ولكنو اكتسب أخبلقًا رديئة
. إذا تحيَّر، أي ومنيـ مف ىو في غاية التحّير في أعماؿ قمبو، وترددات خاطره: تاه: (وتائو القمب)

 __________
. يقالؾ رجؿ أرواء(: ب)في  (1)
ىو مف كبار الشجر، ينبت : شجر واحدتو سروة، والسراء، واحدتو سراءة، قاؿ أبو عبيدة: السرو (2)

(. 2/140انظر لساف العرب ). في الجباؿ، وربما اتخذ منيا القسي العربية
 .وشرح النيج( ب)، وىو في (أ)سقط مف  (3)

(4/1396 )



 

 

 

العقؿ، وأراد أنو ليس لو فطانة في أموره، وال يقؼ منيا عمى حد واحد، بؿ ىو : المُّبُّ : (متفرؽ المبّْ )
. كثير الفشؿ والطيش، والعجمة في األمور

. فصيحو، ال ْلْكَنة في لسانو، وال شيء مف العاىات العارضة: (وطميؽ المساف)
شجاع القمب ال يبالي بما وقع مف المخافات واألمور اليائمة، وىذه أمور وسجايا : (حديد الجناف)

يجعميا اهلل تعالى مف الشجاعة والجبف، والفصاحة والببلغة والمُكَنة والعي والفياىة مف عباده عمى 
َيِزيُد }: حد ما يعمـ مف المصمحة، وقد أشار اهلل تعالى إلى ما ذكره بألطؼ إشارة وأوجزىا حيث قاؿ

وفييا أقواؿ كثيرة لممفسريف، واآلية مطمقة فبل حاجة بنا إلى تخصيصيا  [1:فاطر]{ِفي اْلَخْمِؽ َما َيَشاءُ 
بنوع مف الزيادة دوف نوع، بؿ تتناوؿ كؿ زيادة فاضمة، مف تماـ الخمقة وطوؿ القامة، وحسف العقؿ، 
وتماـ التدبير، وجودة الفطنة، ومبلحة الفـ، وحسف القد، إلى غير ذلؾ مف الصفات الفاضمة التي ال 

. يحيط بيا الوصؼ
 
ومف كبلـ لو عميو السبلـ قالو وىو يمي غسؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ وتجييزه  (216)
أراد أني أفديؾ بأبي وأمي، وىي كممة تستعمؿ كثيرًا عمى جية (: (1)بأبي أنت وأمي يا رسوؿ اهلل)

. الترحـ في كبلـ الرسوؿ وكبلـ غيره
. زاؿ وبطؿ مف أجؿ موتؾ: (لقد انقطع بموتؾ)
حاؿ غيره، وأنو انقطع بموتو  (2)يشير إلى أف حالو في ذلؾ بخبلؼ: (مالـ ينقطع بموت غيرؾ)

. أمور كثيرة كانت حاصمة في حياتو
. المرتبة العالية مف جية اهلل تعالى، والشرؼ الذي ال شرؼ فوقو، وال منزلة وراءه: (مف النبوة)

 __________
. يا رسوؿ اهلل، زيادة مف النيج: أنت، وقولو: قولو (1)
 .يخالؼ(: ب)في  (2)

(4/1397 )

 

. الدينية، واألسرار اإلليية وغير ذلؾ (1)وىو اإلعبلـ بجبلئؿ األمور وأعبلىا مف الحكـ: (واإلنباء)
وما يقضي اهلل في السماء مف األقضية التي يريد إنفاذىا في األرض مف األمر : (وأخبار السماء)

: والنيي، والنسخ والتثبيت، والقبض والبسط لقد
يريد أف اهلل تعالى خصؾ بأمر وأعطاؾ فضيمة حتى : (خصصت حتى صرت مسميًا عمَّف سواؾ)



 

 

صار مف صحبؾ ال يرضى بصحبة غيرؾ، ويسمو بؾ عمف سواؾ، وىذه خاصية ال توجد في 
. سواؾ، ولـ يعطيا اهلل أحدًا غيرؾ

أراد وعمَّت مصيبتؾ الخمؽ؛ إذ ال أحد يقـو مقامؾ، فكاف : (وعممت حتى صار الناس فيؾ سواء)
. الناس في مصيبتؾ سواء ال يختص أحد منيـ بزيادة دوف اآلخر فييا

. عمى مصائب الدىر وقوارعو، وحوادثو العظيمة: (ولوال أنؾ أمرت بالصبر)
الصبر عند الصدمة )): شدة الوجد في المصيبة، وفي الحديث: الجزع: (ونييت عف الجزع)

: وفي حديث آخر(( نصؼ شكر ، ونصؼ صبر: اإليماف نصفاف: ))، وفي حديث آخر(2()(األولى
(. 3)((الصبر أمير جنود المؤمف))

 __________
. الحكمة(: ب)في  (1)
انظر  )(308) برقـ419رواه مف حديث اإلماـ الموفؽ باهلل عميو السبلـ في االعتبار ص (2)

، 2/105 إلى البخاري 5/377وعزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (تخريجو فيو
، ومسند أحمد بف (21)، وسنف المجتبى في الجنائز ب987، وسنف الترمذي14ومسمـ في الجنائز

لى غيرىا4/95، والسنف الكبرى لمبييقي3/217حنبؿ . ، وا 
وروى مثمو مف حديث ألمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ اإلماـ المرشد باهلل عميو السبلـ في  (3)

قاؿ عمي بف أبي طالب عميو :  بسنده عف عباس بف بزيع األزردي قاؿ1/68األمالي الخميسية
 .(العمـ خميؿ المؤمف، والعقؿ دليمو، والحمـ وزيره، والرفؽ قيده، والصبر أمير جنوده): السبلـ

(4/1398 )

 

مواصؿ قبائؿ الرأس : (1)إذا ذىب وزاؿ، والشؤوف ىي: نفد العمر: (ألنفدنا عميؾ ماء الشؤوف)
. وممتقاىا، ومنيا تكوف الدموع وانحدارىا

يريد ولكاف ما يصيبنا مف التغير والفساد بفقدؾ مماطبًل أي طويبًل ال انقضاء : (ولكاف الداء ُمَماِطبلً )
لتيا، وكؿ ممدود ممطوؿ، ويحتمؿ أف يكوف مف المطاؿ وىو : لو، مف قوليـ مطمت الحديدة إذا طوَّ

. تأخير الموعد يعني أف الداء مماطؿ غير ذاىب عنا وال زائؿ
. ىو الحزف المكتـو بالحاء الميممة، وأراد أنو ال زواؿ لو وال انقضاء لوقوعو: الكمد: (والكمد محالفاً )
. يريد الداء والكمد، فإنيما حقيراف باإلضافة إلى ما يتوجو لؾ مف الحؽ!(: لؾ (2)وقبلَّ )
. الضمير لؤلمر أي ولكف األمر مف ذلؾ مف األسؼ عميؾ، والفقد لؾ: (ولكنو)
. لعظمو وتفاقمو(: رده (3)ما ال يمكف)
. عمَّف وقع بو: (وال يستطاع دفعو)



 

 

. أنت باآلباء واألميات التي ىي أعزُّ ما يكوف، وأعبل قدرًا ومنزلة (4)نفتديؾ: (بأبي أنت وأمي)
. بالشفاعة والرحمة: (اذكرنا عند ربؾ)
ما اجعمنا : (!واجعمنا مف بالؾ) أراد إما اجعمنا مف األمور التي تبالي بيا وتيتـ بأمرىا وتكترث ليا، وا 

. عمى خاطرؾ واخطرنا بقمبؾ عند ربؾ، فأنت مسموُع الدَّعوة، مجاُب الكممة
 
ومف خطبة لو عميو السبلـ في التوحيد  (217)
عف أف  (5)يريد بالشواىد ىذه الحواس كميا، فإف اهلل يتعالى: (ال حمد هلل الذي ال تدركو الشواىد)

يكوف مدركًا بيا مف حيث كاف اإلدراؾ إنما يكوف في حؽ األمور الجسمية أوالعرضية وىو متعالي 
. عنيما بحقيقة ذاتو
 __________

. ىو فواصؿ(: ب)في  (1)
. مف القمة (2)
. ما اليممؾ رده: ال يمكف، و في شرح النيج(: ب)في  (3)
. نفديؾ(: ب)في  (4)
 .تعالى(: ب)في  (5)

(4/1399 )

 

نما: المشاىد: (وال تحويو المشاىد) سمي ما يجمع الناس مشيدًا  (1)جمع مشيد وىو المحضر، وا 
نما كاف ال يحويو شيء مف ذلؾ ؛ ألف االحتواء إنما يكوف في حؽ  ألنو يجمعيـ ويشاىدونو، وا 

. األجساـ، فأما مف كاف غير جسـ فبل يضاؼ إليو االحتواء في مكاف دوف مكاف، وال جية دوف جية
. جمع ناظرة وىي العيف المبصرة: (وال تراه النواظر)
نما جمعو عمى فواعؿ؛ ألنو قد صار : الساتر: (وال تحيط بو السواتر) ما كاف ُمَغطّْيًا عف اإلدراؾ، وا 

اسمًا غير صفة فيو بمنزلة حواجز، وأراد أنو ال يحيط بو ما كاف ساترًا مف ىذه السواتر العظيمة 
ال تحيط بو؛ ألف اإلحاطة إنما تكوف في  (2)كالسماء واألرض والجباؿ فإنيا عمى عظميا وكبرىا

. اإلحاطة بو (3)حؽ مف كاف جسمًا فإنو ولو عظـ حالو فإنو مما يمكف
وىما قريباف فإف الحجبة واإلحاطة إنما تجوز في حؽ  (وال تحجبو السواتر): وفي نسخة أخرى
. األجساـ ال غير

. يريد أف ىذه الحوادث البد مف انتيائيا إلى قديـ خالؽ ليا: (الداؿ عمى قدمو بحدوث خمقو)
يريد أف الحادث ال بد لو مف ُمْحِدٍث موجود؛ ألنو يستحيؿ فيما كاف : (وبحدوث خمقو عمى وجوده)



 

 

. معدومًا أف يكوف موجدًا خالقًا ُمْحِدثاً 
يريد أنو ألجؿ مماثمتو بيف الخمؽ ومشابيتو بيف خموقيـ وصورىـ، : (وباشتباىيـ عمى أالَّ شبو لو)

فإنو يعمـ بذلؾ مف جية البرىاف عمى أنو اليشبييـ؛ إذ لو كاف مشبيًا ليـ لـ يكف قادرًا عمى خمقيـ، 
. وقد قدَّمنا شرح ىذا الكبلـ في خطبة أخرى

 __________
. فإنما(: ب)في  (1)
. وكثرىا(: ب)في  (2)
 .مما ال تمكف(: ب)في  (3)

(4/1400 )

 

نما كاف موصوفًا بالصدؽ الستحالة الكذب : (الذي صدؽ في ميعاده) في جميع ما وعد بو وأوعد، وا 
عمى ذاتو تعالى؛ ألف مف كاف حكيمًا في أفعالو كميا وأقوالو فإنو ال يجوز عميو القبيح ويستحيؿ في 

. حقو، فميذا استحاؿ أف يكو ف كاذبًا في أخباره كميا
الغرض باالرتفاع ىاىنا ىو التعالي واالمتناع دوف عمو الجية وارتفاعيا، : (وارتفع عف ظمـ عباده)

فذلؾ مستحيؿ في حقو كما مضى غير مرة، وأراد أنو متعالي لمكاف الحكمة عف ظمـ أحد مف العباد، 
[. 31:غافر]{َوَما المَُّو ُيِريُد ُظْممًا ِلْمِعَبادِ }: كما قاؿ تعالى

قاـ فبلف عمينا بالرفؽ والرحمة، فأراد أف اهلل تعالى ىو : مف قوليـ: (وقاـ بالقسط في خمقو)
. المتصرؼ عمى خمقو بالعدؿ في حقوقيـ واإلنصاؼ في أمورىـ مف غير حيؼ، وال ميؿ مف جيتو

تقاف، : (وعدؿ عمييـ في حكمو) بمعنى أنو ال يصدرعمييـ شيء مف األحكاـ إال بحكمة وتقدير وا 
. وليس ذلؾ جاريًا عمى جية الحدس واالتفاؽ

أراد أنو يطمب الشيادة عمى كونو أزليًا مف جية حدوث (: بحدوث األشياء عمى أزليتو (1)يستشيد)
األشياء كميا، ألنو لو لـ يكف أزليًا بؿ كاف محدثًا مثميا استحاؿ أف تكوف حادثة مف جيتو، وقد قررنا 

. ىذا الكبلـ بأبمغ مف ىذا التقرير فيما سمؼ
العبلمة، وأراد أنيا بما قرر فييا مف : ىو (3)الوسـ والسمة(: عمى قدرتو (2)وبما وسميا مف العجز)

العجز عمى إبداع ىذه المكونات وجعميا مستحيمة مف جيتيا فذلؾ مف أقوى ما يكوف مف األدلة عمى 
. باىر قدرتو

 __________
. مستشيد: وفي شرح النيج( ب)في  (1)



 

 

. إلخ... وبما وسميا بو مف العجز: وفي شرح النيج( ب)في  (2)
 (.ب)والسمة، سقط مف  (3)

(4/1401 )

 

يريد وبما ألزميا بالضرورة مف الحكـ عمييا بالفناء والعدـ، : (وبما اضطرىا مف الفناء عمى دوامو)
. فيو بعينو داللة عمى كونو دائمًا، ألنو لو لـ يكف دائمًا لجاز عميو العدـ مثميا

نما ىو خارج عنيا؛ ألف مف شرط : (واحد ال بعدد) أي ىو في نفسو واحد وليس مف جممة اآلحاد، وا 
. العدد الجنسية وىو غير مجانس المعدودات

. ال انقضاء لوجوده: (ودائـ)
. أي ليس لدوامو غاية وال حد وال نياية: (ال بأمد)
. ثابت الوجود: (وقائـ)
. أي ليس مستندًا إلى شيء وال يفتقر إليو: (ال بعمد)
. يريد أف العقوؿ قابمة لوجود اهلل تعالى وثبوتو: (تتمقاه األذىاف)
يريد أف األذىاف تثبتو وتتمقاه ال بواسطة شعور الحواس، ألف ذلؾ مستحيؿ في حؽ : (ال بمشاعرة)

نما قاؿ مشاعرة ألف الحواس مشتركة في الشعور باألشياء، فميذا كاف اشتراكيا في : اهلل تعالى، وا 
. الشعور مشاعرة

فبلف مني بمرأى ومسمع أي : مكاف الرؤية وموضعيا، مف قوليـ: المرأى(: (1)ويشيد لو المرأى)
حيث أراه وأسمع قولو، ويجوز أف يكوف المراد بالمرأى النفس؛ ألف المرأى موضع الرؤية، والنفس 

. مرأى األشياء أي موضع رؤيتيا
ف شيدت لو بالوجود فإف ذلؾ مف دوف أف تكوف حاضرة : (ال بمحاضرة) يريد أف األذىاف والعقوؿ وا 

. لو أو يكوف حاضرًا ليا؛ ألف المحاضرة إنما تكوف في حؽ األجساـ ال غير
. يريد أف العقوؿ ال تدرؾ حقيقة ذاتو وال تتصؿ إلى ذلؾ: (لـ تحط بو األوىاـ)
ثبات عمميا بو: (بؿ) . إضراب عف عدـ اإلحاطة وا 
. يريد أنو بخمقو إياىا ظير ليا بالوجود والثبوت: (تجمى بيا ليا)

 __________
 .وتشيد لو المرائي: في شرح النيج (1)

(4/1402 )

 



 

 

يريد أف األوىاـ مف حقيا أف تكوف مدركة ليذه المحسوسات، وىو تعالى ليس مف : (وبيا امتنع منيا)
ممتنعًا بيا منيا عمى ىذا الوجو، ويجوز أف يكوف مراده أيضًا أنيا  (1)قبيؿ المحسوسات، فميذا كاف

لما كانت محدثة امتنع بيا عف الحدوث في نفسو لما كا نت محدثة، فيو ممتنع عف الحدوث ألجؿ 
. حدوثيا

لييا حاكميا) : ىذا مف باب التخييؿ والتمثيؿ، وفيو وجياف: (وا 
ىؿ أنت مدركة حقيقة : أف يريد أف اهلل تعالى لو سأؿ ىذه األذىاف وقاؿ ليا بمساف الحاؿ: أحدىما

ال يبمغ إال أني أعرؼ وجودؾ، فأما معرفة حقيقة : ذاتي وكنييا؟ العترفت بالعجز عف ذلؾ، وقالت
. ذاتؾ فذاؾ ليس مف شأني وال أقدر عميو

أف يكوف غرضو أنو قاؿ لؤلذىاف مثبًل إف كنت مدركة حقيقة نفسؾ فأنت مدركة بحقيقة : وثانييما
ذاتي، فإذا كانت معترفة بأنيا غير مدركة حقيقة نفسيا فيي عف إدراؾ حقيقة ذات اهلل أعجز ال 

. محالة
. في حجمو: (ليس بذي كب ر)
. طالت بو نيايات الكبر: (امتدت بو النيايات)
. فعظـ كبره مف جية الجسمية: (فكبرتو تجسيماً )
. فخامة وكبر: (وال بذي عظـ)
. بمغت كؿ غاية في العظـ والفخامة: (تناىت بو الغايات)
. فعظـ مف جية التجسيد والحجمية: (فعظمتو تجسيداً )
. إضراب عما ذكره ىا ىنا مف الكبر والعظـ، ونصبيما عمى ما ذكره مف ىذا الوجو: (بؿ)
. إنما كبر مف جية كبرشأنو ال مف جية كبر حجمو: (كبرشأناً )
. وعظمو إنما كاف مف جية سمطانو ال غير: (وعظـ سمطاناً )
. المختار مف بيف سائر الخمؽ لمنبوة واإلرساؿ إلى الخمؽ(: (2)وأشيد أف محمدًا عبده المصطفى)

 __________
. قاؿ(: ب)في  (1)
 .وأشيد أف محمدًا عبده ورسولو الصفي: في شرح النيج (2)
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( 2)رجؿ عدؿ وثوب: إما عمى جية المبالغة كما قالوا(: (1)[صمى اهلل عميو وآلو]وأمينو الرضي )
نما يكوف عمى حذؼ مضاؼ تقديره . الرضى (3)ذو: زور، وا 

ظيارىا مف جية العقؿ والشرع: (أرسمو بوجوب الحجج) . إثباتيا وا 



 

 

الفوز والظفر، وبالضـ ىو االسـ مف التفمج، وفي : الَفْمُج بالسكوف وفتح الفاء ىو: (وظيور الفمج)
(. 4)مف يأت الحكـ وحده يفمج: المثؿ

يضاح المنيج) . وبياف الطريؽ الواضح: (وا 
صادعًا منصوب عمى الحاؿ مف الضمير في بمَّغ، وأراد أنو بمغيا عمى : (فبمغ الرسالة صادعًا بيا)

. جية الظيور واال نكشاؼ
حممتو عمى كذا إذا أكرىتو عمى فعمو، وأراد أنو أكره عمى سموؾ : (وحمؿ عمى الحجة دااًل عمييا)

. طريؽ الديف مف تخمَّؼ عنيا
ر قواعدىا، واألعبلـ: (فأقاـ أعبلـ االىتداء) . جمع عمـ وىو منار الطريؽ: شيَّدىا وقرَّ
. ما ييتدى بو عند االلتباس: أي وأوضح منار الضياء، والمنار: (ومنار الضياء)
. جمع مرس وىو الحبؿ: األمراس: (وجعؿ أمراس اإلسبلـ متينة)
جمع عروة وىو ما يمسؾ بو اإلناء، وأراد أنو قوَّاىا، وىذا كمو مف باب : العرا: (وعرا اإليماف وثيقة)

ال فالحقيقة أالَّ مرس وال عروة . التمثيؿ والتخييؿ وا 
: ثـ ذكر عجائب أصناؼ الحيوانات

. يريد لو أنيـ أخطروا عمى قموبيـ عجائب ىذه المصنوعات الباىرة: (ولو فكروا في عظيـ القدرة)
. وما مفَّ اهلل بو عمىالخمؽ مف عظائـ النعـ وجسيميا: (وجسيـ النعمة)
. طريؽ خوؼ اهلل تعالى وتعظيمو، والقياـ بواجباتو، والكؼ عف مناىيو: (لرجعوا إلى الطريؽ)
وتفكروا في عظيـ عذاب اهلل المؤلـ الذي ال يمكف وصؼ ألمو، وال مزيد : (وخافوا عذاب الحريؽ)

. عقابو
 __________

. زيادة في شرح النيج (1)
(. ب)ثوب، زيادة في  (2)
. وذو(: ب)في  (3)
 .510مختار الصحاح ص (4)
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. معتمة ال قواـ لصحتيا وال لثبوتيا(: القموب عميمة (1)لكف)
نما فيو خمؿ وفساد(: مدخولة (2)واألبصار) . يريد أف بصرىا ليس حاصبًل عمى جية االستقامة وا 
. ما قدره مف ىذه المخموقات الحيوانية الصغار(: إلى صغير ما خمؽ اهلل (3)أال تروف)
. قدَّره وصوَّره: (كيؼ أحكـ خمقو)



 

 

. عمى أكمؿ شيء وأحسنو: (وأتقف تركيبو)
حراز ُقْوِتو: (وفمؽ لو السمع والبصر) . أي شقَّيما، فمو سمع ولو بصر ييتدي بيما إلى منافعو، وا 
ليمكنو التصرؼ؛ ألنو لو كاف عظمًا عمى انفراده أولحمًا عمى انفراده لما : (وسوَّى لو العظـ والبشر)

تقانيا . أمكنو الوصوؿ إلى المنافع وا 
في الحيوانات ما ىو أدؽ وأصغر حجمًا مف النممة، ولكنيا : (وانظروا إلى النممة في صغر جثتيا)

. جارية عمى األلسنة كثيرًا فميذا مثؿَّ بيا
. أطرافيا وأوصاليا(: (4)ولطافة ىيئاتيا)
. مؤخر العيف: لمحة، والمحظ ىو(: (6)بمحظ النظر (5)ال تكاد تناؿ)
. وال بما يكوف لمفكر فيو مجاؿ: (وال بمستدرؾ الفكر)
الدبيب لكؿ حيواف عمى األرض المجعولة مستقرًا ليا ولغيرىا مف : (كيؼ دبت عمى أرضيا)

. الحيوانات
. ُدلَّت عميو: (وُصبَّت عمى رزقيا)
. استقراراتيا (7)إلى مغاراتيا ومواضع: (تنقؿ الحبة إلى جحرىا)
. أي تخبئو لوقت حاجتيا مف ذلؾ: (وتعدُّىا في مستقرىا)

 __________
. ولكف: في شرح النيج (1)
. والبصائر: في شرح النيج (2)
. أال تنظروف: في شرح النيج (3)
. ىيئتيا: في شرح النيج (4)
. اليكاد يناؿ(: ب)في  (5)
. البصر: في شرح النيج (6)
 .وموضع(: ب)في  (7)
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ألنو سيؿ عمييا  (2)تجمع األرزاؽ كميا في أياـ الحر (1)يريد أنيا: (تجمع في حرىا لبردىا)
. التصرؼ في ىذه األوقات، وتأكمو في أياـ بردىا حيث يصعب عمييا التصرؼ في أياـ البرد

يريد أنيا تدخؿ ىذه األوقات فإذا ىمت بالخروج إلى مكاف لشيء مف (: لصدرىا (3)وفي ورودىا)
. مبربيا وحوائجيا فإنيا تقتات مف ذلؾ المدخر عند خروجيا

ف خفي ودؽَّ : (مكفوؿ برزقيا) . أي أف اهلل تعالى قد تكفؿ بأرزاقيا وضمنو، فبل يفوت منو شيء وا 



 

 

. أي عمى حسب حاجتيا ومصالحيا: (مرزوقة بوفقيا)
حراز األرزاؽ واألقوات: (ال يغفميا المنَّاف) . أي ال يتركيا عف تحصيؿ المصالح وا 
. عمَّا قدَّره وفرضو ليا: (وال يحرميا الديَّاف)
. الذي الندى فيو وال بمؿ: (ولو في الصفا اليابس)
ف كانت في ىذيف الموضعيف فإف اهلل : بالجيـ ىو: (والحجر الجامس) الصمد الجامد، يريد فإنيا وا 

. تعالى ال يغفميا عمَّا يصمحيا، ويوفي عمييا برزقيا
. مسالكيا ِلُقْوِتيا، ومجاري أقواتيا إلى بطنيا: (ولو فكرت في مجاري أكميا)
. أحواؿ الرأس وما حوى مف اإلحكاـ العجيب، واإلتقاف البميغ: (وفي عموىا)
. وانصباب غذائيا إلى آالت قابمة ومنافذ معتدلة: (وسفميا)
. أطراؼ األضبلع، واحدىا شرسوؼ: الشراسيؼ: (وما في الجوؼ مف شراسيؼ بطنيا)
يريد مف عجائب ىذه المنافذ وأسرار ىذه المخارؽ التي يقع بيا : (وما في الرأس مف عينيا وأذنيا)

. السمع والبصر، واإلدراؾ والنظر
. ىذا ىو العجب كمو: لقمت: (لقضيت مف خمقيا عجباً )
. مشقة مف حيث ُرْمَت ما ال يمكف حصولو وال حصره: (ولقيت مف وصفيا تعباً )
(. 4)ارتفع حالو عف كؿ ما ال يميؽ نسبتو بو: (فتعالى)

 __________
. أنو(: ب)في  (1)
. الحر: ظ: الخير، وظنف فوقيا بقولو(: ب)في  (2)
. وردىا: في شرح النيج (3)
 .إليو(: ب)في  (4)
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. شدَّىا حتى استقامت عمى أرجميا: (الذي أقاميا عمى قوائميا)
جعؿ إمساكيا عمى قوائميا بمنزلة البناء مبالغة في ثبوتيا واستقرارىا وتمكنيا : (وبناىا عمى دعائميا)

. مف التصرفات عمييا
. يريد غيره لـ يكف مشاركًا فيما خمؽ مف ذلؾ وال أعانو عميو(: (2)يشركو في فطرىا (1)لـ)
. فطرت ىذا إذا خمقتو: أي خالؽ مف قوليـ: (فاطر)
حكاميا: (ولـ يعنو عمى خمقيا) . تقديرىا وا 
. واحد مف القادريف: (قادر)



 

 

. ضربت في األرض أبغي التجارة: أخذت في ذلؾ، مف قوليـ: (ولو ضربت في مذاىب فكرؾ)
. منتياه وقصاراه وغايتو: (لتبمغ غاياتو)
: ما حصمت منيا عمى شيء وال وقفت منيا: (ما دلتؾ الداللة)
يريد أف المبدع ليذه األشياء كميا كبيرىا وصغيرىا (: ىو فاطر النخمة (3)إال أف فاطر النممة)

ودقيقيا وجميميا ىو فاعؿ واحد ومقدر واحد، وأف خالؽ أصغر األشياء وىو النممة ىو الخالؽ لما ىو 
. أعظـ منيا مف المخموقات وىي النخمة

. الطويمة العظيمة الطوؿ، وأف خالؽ العصفور ىو خالؽ الفيؿ: (الباسقة في السماء)
 (إال أف فاطر النممة): ما دلتؾ الداللة، واالستثناء في قولو: تعميؿ لقولو: (لدقيؽ تفصيؿ كؿ شيء)

ما دلتؾ الداللة إال بأف فاطر النممة : ىو استثناء مفرغ، وأف في موضع نصب بنزع الجار كأنو قاؿ
. مف أجؿ أف الدقة في خمقيما واحدة

أطراؼ الضموع مف الحيوانات كميا، وأراد وما غمض مف : الخمؼ(: كؿ حي (4)وغامض أخبلؼ)
. أخبلؼ الحيوانات كميا

 __________
. ولـ(: ب)في  (1)
. فطرتيا: في شرح النيج (2)
. إلخ...إال عمى أف فاطر النممة: ، ونسخة أخرى، وشرح النيج(ب)في  (3)
 .اختبلؼ: في شرح النيج (4)

(4/1407 )

 

كالجباؿ والصخور، والفيمة والجماؿ وغير ذلؾ مما كاف خمقو عظيمًا، : (وما الجميؿ والمطيؼ)
. والمطيؼ أيضًا كالحيوانات الصغار التي ال تدركيا األبصار إال عمى صعوبة

. كاألرض والسماء والعرش والكرسي(: (1)والثقيؿ)
كالمبلئكة مف حممة العرش وغيرىـ فإف اهلل تعالى أعطاىـ مف القوة ما لـ يعط أحدًا مف : (والقوي)

أنو رأى جبريؿ ليمة المعراج ولو )): المخموقات كميا، وعف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ
(. 2()(ستمائة جناح

 __________
. والثقيؿ والخفيؼ والقوي والضعيؼ: في شرح النيج (1)
، وأخرج نحوه اإلماـ أبو العباس الحسني في 3/605رواه بمفظو الزمخشري في الكشاؼ  (2)

قاؿ رسوؿ الميصمى اهلل : بسنده عف عبد اهلل بف مسعود قاؿ (23) رقـ132المصابيح في السيرة ص



 

 

رأيت جبريؿ عميو السبلـ لو ستمائة جناح، يتناثر مف ريشو تياويؿ الدر )): عميو وآلو وسمـ
 بسنده عف زر بف حبيش عف عبد 1/34وأخرج اإلماـ المرشد باهلل في األمالي الخميسية(. (والياقوت

والرائي محمد صمى اهلل عميو وآلو وسمـ  {لقد رأى مف آيات ربو الكبرى}: اهلل في قولو تعالى
 .جبريمعميو السبلـ في صورة لو ستمائة جناح، منيا جناح قد سد ما بيف المشرؽ والمغرب
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إني )): ، فقاؿ((إنؾ لف تطيؽ ذلؾ)): وحكي أنو سأؿ جبريؿ أف يتراءى لو في صورتو، فقاؿ لو
في ليمة مقمرة، فأتاه جبريؿ في  (1[ )صمى اهلل عميو وآلو وسمـ]، فخرج رسوؿ اهلل ((أحب أف تفعؿ

ثـ أفاؽ وجبريؿ إحدى يديو عمى  (2)[صمى اهلل عميو وآلو وسمـ]صورتو فغشي عمى رسوؿ اهلل 
، فقاؿ ((سبحاف اهلل ما كنت أرى أف شيئًا مف الخمؽ ىكذا)): صدره، واألخرى بيف كتفيو، فقاؿ

نو )): جبريؿ فكيؼ لو رأيت إسرافيؿ لو اثنا عشر جناحًا، جناح منيا بالمشرؽ وجناح بالمغرب، وا 
(. 3()(ليتضاءؿ األحاييف لعظمة اهلل حتى يعود مثؿ الَوَصع وىو العصفور الصغير

. مف الحيوانات كميا: (والضعيؼ)
. باإلضافة إلى إيجاده وتقديره: (4)(في خمقو)
ف جؿَّ باإلضافة : (إال سواء) مستوية في ذلؾ ألف مف كاف أمره بيف الكاؼ والنوف، فميس الجميؿ وا 

. إليو في نفسو إال كالحقير باإلضافة إليو في نفسو
. عمى اختبلفيما وتبايف أحواليما: (وكذلؾ السماء واليواء)
. عمى تشاكميما في الرقة والمطافة: (والرياح والماء)
في تنورىما وطموعيما وغروبيما، وجرييما عمى ىذه المجاري المقدرة، : (فانظروا إلى الشمس والقمر)

. وما اشتمبل عميو مف ىذه المنافع العظيمة لمخمؽ
. وجميع أنواع النباتات المأكولة وغير المأكولة وجميع ضروب ىذه األشجار: (والنبات والشجر)

 __________
(. أ)سقط مف  (1)
(. أ)سقط مف  (2)
، قاؿ ابف حجر العسقبلني، في الكاؼ 3/605رواه العبلمة المفسر الزمخشري في الكشاؼ  (3)

أخرجو ابف المبارؾ في الزىد، والثعمبي مف طريقو، : الشاؼ في تخريج أحاديث الكشاؼ ما لفظو
. أخبرنا الميث، عف عقيؿ، عف الزىري بيذا

 .في خمقتو(: ب)في  (4)
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وما في األمواء مف الحكـ البديعة فمنيا العذب الفرات، ومنيا الممح الزعاؽ، ومنيا : (والماء والحجر)
. ما ينزؿ مف السماء، ومنيا ما ينبع مف األرض كاألنيار والعيوف واآلبار وغير ذلؾ

تكررىما وجرييما إتقانًا لمصالح العباد، ورعاية لحقوقيـ واستدامة : (واختبلؼ ىذا الميؿ والنيار)
. مف المطائؼ (1)لمصالحيـ واستمرارًا لقواـ التكاليؼ، ومعرفة األزمنة والحسابات إلى غير ذلؾ

ما أف يريد ىذه البحار : (وتفجُّر ىذه البحار) أراد إما العيوف الجارية فإنيا تسمى بحارًا لعظميا، وا 
. العظيمة التي ُتْعَبُر بالسفف والمراكب العظيمة

. عظميا وما فييا مف المنافع العظيمة لمخمؽ: (وكثرة ىذه الجباؿ)
. أعمى الجبؿ: القمة(: (2)وطوؿ ىذه القبلؿ)
فمنيا العربية، ومنيا الفارسية، والتركية، والرومية، والحميرية إلى غير ذلؾ مف : (وتفرؽ ىذه المغات)

. االختبلفات العظيمة في األلسنة
. التي ال يجمعيا جامع والتتفؽ عمى لغة واحدة: (واأللسف المختمفات)
. بعذاب اهلل وأليـ عقابو: (فالويؿ)
. الفاعؿ ليذه التقديرات، وأنواع ىذه اإلحكامات: (لمف أنكر المقّدر)

 __________
. وغير ذلؾ(: ب)في  (1)
 .وطوؿ ىذه القبلؿ العالية(: ب)في  (2)
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: المسخّْر ليذه األشياء العظيمة مف أجؿ ىذه المصمحة لمخمؽ، كما قاؿ تعالى: (وجحد المدبّْر)
ـُ المَّْيَؿ َوالنََّيارَ } َر َلُك وىذه اإلشارة منو عميو السبلـ إنما تميؽ بمف أنكر الفاعؿ  [33:إبراىيـ]{َوَسخَّ

المختار وأثبت موجبًا، أولـ يكف مثبتًا لشيء كما ىو المحكي عف الفبلسفة عف آخرىـ فإنيـ متفقوف 
ضافة ىذه المبدعات والمكونات إلى العقوؿ السماوية والنفوس الفمكية،  عمى إبطاؿ الفاعؿ المختار، وا 

والمواد العنصرية، وزعموا أف الفاعؿ المختار ال يعقؿ أصبًل وال لو ثبوت بحاؿ، وىكذا مف نحا 
، وأنواع أىؿ التنجيـ، وأصحاب عمـ الييئة وغير ذلؾ مف (1)نحوىـ، وقاؿ بيذه المقالة مف الدىرية

أىؿ البدع والضبلالت، فأما مف خالؼ في أمور أخر مع إثبات الفاعؿ المختار المتقف ليذه األشياء 
نما يبطؿ بأمور ُأخر غير ذلؾ . فكبلمو عميو السبلـ ال يتناولو ىا ىنا، وا 



 

 

. قالوا بألسنتيـ: (زعموا)
أراد بما ذكره مف ىذا المثاؿ إبطااًل لمقالتيـ وتيكمًا بحاليـ، وغرضو (: زارع (2)أنيـ كالنبات مالو)

! فيؿ يمكف في بداية العقوؿ وحقائؽ األفياـ أ ف يوجد زرع ال زارع لو
أراد وىؿ يمكف في الصور المختمفة التي تأتي عمى أشكاؿ وىيئات : (وال الختبلؼ صورىـ صانع)

ال  (3)وتقديرات متفاوتة أف تكوف مف غير فاعؿ وال مقدر، وال صانع ليا، ىذا مف المحاؿ أيضًا التي
. تقبمو العقوؿ وال يعرج عميو

 __________
فرقة مف الفرؽ الكفرية، منسوبة إلى القوؿ بالدىر أي قدمو وتأثيره في العالـ وتدبيره، : الدىرية (1)

وما ييمكنا }: وأنو ما أبمى الدىر مف شيء أحدث شيئًا آخر، وقد حكى اهلل ذلؾ عنيـ في قولو تعالى
(. 64-63المنية واألمؿ ص. ){إال الدىر

. ما ليـ: في شرح النيج (2)
 .الذي(: ب)في  (3)
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يريد أف أمارة كذبيـ عمى أنفسيـ وتزويرىـ عمى عقوليـ وأفياميـ، : (لـ يمجؤوا إلى حجة فيما ادعوا)
ىو أنيـ لـ يستندوا فيما ادعوه مف بطبلف إضافة الفعؿ إلى غير صانع وال إضافة اإلحكاـ إلى غير 

. محكـ إلى حجة قاطعة، وال برىاف واضح
. وال إيضاح لما اعتقدوه ووعوه في صدورىـ مف ذاؾ(: (1)وال تحقيؽ لما وعوا)
يريد انظر في عقمؾ وفكّْر، وىو أنؾ إذا دخمت بعض القفار وجدتو : (وىؿ يكوف بناء مف غير باف)

عرصة بيضاء ال بناء فييا، ثـ جئت بعد ذلؾ بمدة إلى تمؾ العرصة فوجدت فييا قصرًا عاليًا فيو 
، والمنازؿ الرفيعة العالية، والقصور المشيدة، أليس يضطرؾ (2)مف أنواع البناء وضروب األفنية

عقمؾ إال أنو البد ليذه األبنية مف باٍف بناىا ومقدّْر قدَّرىا؟ وأنيا ال تحصؿ مف جية ذاتيا وال بفعؿ 
! نفسيا، فيذا أمر ضروري ال ينكره إال مف ال سبلمة في عقمو

ثـ فكّْر في عقمؾ أيضًا وىو أنؾ إذا رأيت رجبًل شابًا مميح المنظر (: (3)أوجناية مف غير جاني)
ناعـ الجسـ، ثـ رأيتو مرة ثانية وقد قطعت أوصالو واحتز رأسو، فإف بديية العقؿ قاضية عمى أف 

. ىذه الجناية ال بد ليا مف جاني وفاعؿ ليا، ومؤثر فييا
ف شئت قمت في الجرادة) ف أردت إعماؿ النظر والفكر في الجرادة واشتماليا عمى اإلحكاـ : (وا  يريد وا 

لياميا لمنافعيا . البديع في خمقيا، وا 
. تيتدي بيما إلى منافعيا واجتناب المضار: (إذ خمؽ ليا عينيف حمراويف)



 

 

 __________
. دعوا: في شرح النيج (1)
. األبنية(: ب)في  (2)
 .جاف: وفي شرح النيج( ب)في  (3)
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انشرجت القوس إذا انشقت، أو : أي شؽَّ ليا حدقتيف، مف قوليـ(: ليا حدقتيف قمراويف (1)وأشرج)
بالحمرة لما فييما مف حدة (3)كالسراجيف تيتدي بيما في تصرفاتيا، ووصفيما  (2)جعميما ليا

البصر، ووصفيما بالتقمر لما فييما مف الضياء والتؤللؤ، وموضعيما فوؽ مغرز الجناحيف فييا، 
تراىا في طيرانيا تطير عمى نحو بصرىا عرضًا وليس عمى جية االستقباؿ كما يفعمو ما  (4)وليذا

. كاف عينو في رأسو مف الطير
أراد إما أنيا تسمع ما خفي مف األصوات وكاف دقيقًا، أو يريد أف موضع : (وجعؿ ليا السمع الخفي)

. مف أعضائيا (5)سمعيا خفي ال يمكف االطبلع عمييا
. الحاصؿ عمى جية االستقامة في تحصيؿ المنفعة(: الفـ السوي (6)وفتح ليا)
ما اإلحساس القوي؛ ألنيا تختص بيذيف األمريف : (وجعؿ ليا الحس القوي) إما القدرة القوية، وا 

(. 7)اختصاصًا كميًا ال يعمـ حاليما في ذلؾ إالخالقيا
واألثمار وسائر ما ينبت في األرض، وىما ناباف أسوداف  (8)تقطع الزروع: (ونابيف بيما تقرض)

. عظيمة وشدة قوية (9)اشتمبل عمى حصافة
. وغيره (10)ما يحصد بو الزرع مف شريـ: ما تأكؿ وتيشمو، والمنجؿ: (ومنجميف بيما تقبض)
رَّاع في زروعيـ) رىبتو في كذا إذا كاف : أي مف أجؿ أكؿ زرعيـ واستئصالو، يقاؿ(: (11)يرىبيا الزُّ

. مف أجمو (12)خشيتؾ
 __________

. وأسرج: وفي شرح النيج( ب)في  (1)
(. ب)ليا، سقط مف  (2)
. ووصفيا(: ب)في  (3)
. فميذا(: ب)في  (4)
. عميو: ظ: بقولو( ب)ظنف فوقيا في  (5)
. ومف شرح النيج( ب)لو، وما أثبتو مف : وفي نسخة أخرى( أ)في  (6)
. خالقيما(: ب)في  (7)



 

 

. الزرع(: ب)في  (8)
. اإلحكاـ والشدة: الحصافة (9)
. آلة يقطع بيا الزرع والنبات: الشريـ (10)
. زرعيـ: في شرح النيج (11)
 .إذا خشيتو مف أجمو(: ب)في  (12)
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. أي دفعيا: (وال يستطيعوف ذبَّيا)
ـْ ِبَخْيِمَؾ }: أي ولو اجتمعوا بالجموع الكثيرة، كما قاؿ تعالى: (ولو أجمبوا بجمعيـ) َوَأْجِمْب َعَمْيِي

[. 64:اإلسراء]{َوَرِجِمؾَ 
حتى ىذه بمعنى إلى أف، والمعنى إلى أف ترد الزرع في وثباتيا : (حتى َتِرَد الحرث في نزواتيا)

ذ في قولو : متعمقة بما دؿ عميو قولو (إذ خمؽ ليا): مبادرة إليو، وحتى ىذه متعمقة بيستطيعوف، وا 
ف شئت قمت) ف شئت تفكرت ونظرت (وا  . ألف المعنى وا 
. وال حاجة (2)أي تأكؿ منو حتى ال يكوف ليا إليو إرب(: شيواتيا (1)وتقضي فيو)
يريد ومع ىذه الصفات والقوة والبطش، فإف خمقيا ليس حجمًا : (وخمقيا كمو ال ُيَكوّْف إصبعًا مستدقة)

نما ىو مقدار اإلصبع الدقيقة طواًل وعرضاً  . عظيمًا، وا 
كثرة الخير وزيادة، وقد مضى تفسيره في : البركة: (فتبارؾ الذي يسجد لو مف في السماوات واألرض)

مف؛ ألف حقيقة السجود حاصمة مف جيتيـ بالخضوع : حؽ اهلل تعالى، خصَّ العقبلء ىا ىنا بقولو
. والمبلئكة (3)والذلة، والخشوع لجبللو وعظمتو مف اإلنس والجف

. باالختيار واإلرادة مف جية المكمفيف بالسجود مف المبلئكة والثقميف: (طوعاً )
ممف ال يكوف مكمفًا بو وىو سائر الجمادات، ألف معنى سجودىا انقيادىا ألمر اهلل : (وكرىاً )

. ومطاوعتيا لداعيتو في اإليجاد
عاـ في العقبلء وغيرىـ، أو يكوف خاصًا  (يسجد مف في السماوات واألرض): سؤاؿ؛ ىؿ يكوف قولو
في العقبلء ال غير؟ 

 __________
. منو: في شرح النيج (1)
. الحاجة: اإلرب (2)
 .مف الجف واإلنس(: ب)في  (3)
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وجوابو؛ أنو وارد عمى جية العمـو لمف يعقؿ ولمف ال يعقؿ، وعبَّر عنو بمف عمى جية التغميب لحاؿ 
ـْ }: العقبلء عمى غيرىـ، كما قاؿ تعالى َوِلمَِّو َيْسُجُد َمْف ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض َطْوعًا َوَكْرىًا َوِظبَلُلُي

[. 15:الرعد]{ِباْلُغُدوّْ َواآلَصاؿِ 
سؤاؿ؛ فإذا كاف عامًا ىذا السجود في العقبلء وغيرىـ، فبل شؾ أف سجود العقبلء مخالؼ لسجود 

غيرىـ، فكيؼ جازت العبارة عنيما بمفظة واحدة وىما مختمفاف؟ 
ف كانا مختمفيف، فالعقبلء سجودىـ طاعتيـ وعبادتيـ، وسجود غير  وجوابو؛ ىو أف السجوديف وا 

في معنى االنقياد ألمره، فميذا جاز أف يعبّْر عف ذلؾ  (1)العقبلء موافقتيـ لداعيتو، لكنيـ يجتمعوف
. بمفظة واحدة؛ الجتماعيـ في معنى واحد وىو االنقياد

تمريغيما بالتراب، وىذا خاص في حؽ العقبلء؛ ألف : تعفير الوجو والخد: (وُيَعفّْر لو خّدا ووجياً )
. ذلؾ ال يتأتى إال فييـ

. ألقى إليو بأمره إذا سمَّمو إليو: أي يسمّْميا إليو، مف قوليـ: (ويمقي بالطاعة إليو)
. يمقي بالطاعة أي في حاؿ سبلمتو وضعفو: حاالف مف قولو: (سممًا وضعفاً )
فبلف يعطي القياد إذا خضع وذؿ، وانتصابيما عمى المفعوؿ لو أي (: رىبة وخوفاً  (2)ويعطي القياد)

مف أجؿ الرىبة والخوؼ، ويجوز أف يكوف نصبيما عمى الحاؿ أيضًا أي راىبًا وخائفًا، فأما سممًا 
. وضعفًا فبل وجو فييما إال الحاؿ؛ لفساد المفعولية فييما

التذليؿ، وأراد أنيا تدؼُّ بيف السماء واألرض بالطيراف مف أجؿ : التسخير ىو: (فالطير مسخرة ألمره)
[. 79:النحؿ]{َما ُيْمِسُكُيفَّ ِإالَّ المَّوُ }: أمره ليا بذلؾ، ومف أجؿ إمساكو ليا في الجو، كما قاؿ تعالى

 __________
. مجتمعوف(: ب)في  (1)
 .إلخ...ويعطي القياد لو(: ب)في  (2)
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سؤاؿ؛ التسخير ىو نفوذ األمر والقضاء في كؿ ماسخر، وىذا عاـ في كؿ الحيوانات، فما وجو 
تخصيص الطير؟ 

وجوابو؛ ىو أف اهلل تعالى لما كاف ىو المتولي إلمساكيفَّ في جو السماء، كما أشار إليو، بخبلؼ 
سائر الحيوانات، فإف تصرفو مف جية قدرتو عمى ذلؾ فيو متصرؼ لنفسو لمنفع ودفع الضرر، فميذا 



 

 

َـّ وأوقع . كاف التسخير فييا أت
القوادـ منيا والخوافي، فالقوادـ عشر في كؿ جناح، والخوافي ما عدا : (أحصى عدد الريش منيا)

. ذلؾ
. أنفاسيا الجارية في حموقيا (1)أي ومقدار متنفسيا في الجو، أو وعدد: (والنََّفَس )
. أسكف أرجميا حيف تدنو مف األرض لطمب المتاع ليا: (وأرسى قوائميا)
عمى ما كاف مبتبًل بالماء وعمى ما كاف يابسًا فإنيا تدبُّ فوقو ال يضرىا ذلؾ، : (عمى الندى والَيَبسِ )

أو يريد أف منيا ما يكوف متاعو في الماء، ومنيا ما يكوف متاعو في البر، فأجرى أقواتيا وثبَّتيا عمى 
الماء لتأخذ متاعيا منو مثؿ حيواف الماء كميا عمى اختبلؼ أنواعيا، فإنيا تمشي عمى ظيره مشيًا 

. ظاىرًا ال يمنعيا رقتو وال رخاوتو، ومنيا ما يكوف متاعو في البر وحيث الماء وىو المراد باليبس
عمى حسب ما يعمـ مف مصالحيا واستقامة أحواليا، فمنيا ما يكوف معاشو المحـو : (قدَّر أقواتيا)

وىذه ىي ذوات المخمب كالنسر والعقاب والشاىيف، وغير ذلؾ، ومنيا ما يكوف معاشو الحبوب وما 
. أنبتت األرض، وىو ما عدا ما ذكرناه

حصرىا مع اختبلؼ أنواعيا، وافتراؽ أجناسيا، فبل يغيب عف عممو وحفظو : (وأحصى أجناسيا)
ف دؽ وصغر . منيا شيء وا 

 __________
 .أو عدد(: ب)في  (1)
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أشار بما ذكره إلى أكثر أنواعيا، فذكر مف ذوات : (فيذا غراب، وىذا ُعَقاٌب، وىذا حماـ، وىذا نعاـ)
المخمب العقاب، وذكر مما يمتقط الحب الغراب، وذكرمف ذوات األطواؽ الحماـ، وذكرالنعاـ مف جممة 

الطير، وفيو نظر، ألف حقيقة الطير ما كاف مرتفعًا في الجو غير واقع عمى األرض، سواء كاف 
أو ُمَحمّْقًا في الجو، وأما النعاـ فيو في سيره السريع تقع رجبله عمى األرض، فأما إذا كاف  (1)دافِّا

مترددًا فيو مما يدبُّ عمى وجو األرض برجميو، ولعؿ أمير المؤمنيف قصد أف الحقيقة في الطير ما 
كاد النعاـ يطير مبالغة في سرعة جريو ولو كاف طيرًا : كاف لو جناحاف يستعمميما، وليذا في أمثاليـ

. كاد الحماـ يطير لما كاف طيرًا عمى الحقيقة: كاد يطير، وليذا ال يقولوف: عمى الحقيقة لـ يقولوا
ما أف كؿ : (دعا كؿ طائر باسمو) يريد إما سمى كؿ جنس منيا اسمًا يخالؼ اسـ الجنس اآلخر، وا 

. واحد منيا وكؿ فرد مف أفرادىا لو اسـ عنده لما يرى في ذلؾ مف المصمحة
. وضمف برزقو حتى أوصمو إليو، وأبمغو إياه(: برزقو (2)وكفؿ)
. الحاممة أوقارىفَّ مف الماء بقدرتو: (وأنشأ السحاب الثقاؿ)



 

 

. المطر الدائـ، والديـ جمع ديمة، وسحاب ىطَّاؿ أي يسكب الماء كثيراً : الديمة: (فأىطؿ َدِيَميا)
يشير إلى السحاب أي أنو قسمو عمى حسب المصمحة، وساقو عمى قدر الحاجة، : (َوَعدََّد ِقَسَمَيا)

[. 57:األعراؼ]{ُسْقَناُه ِلَبَمٍد َميٍّْت َفَأنَزْلَنا ِبِو اْلَماءَ }: كما أشار إليو
 __________

(. 132أساس الببلغة ص. )حرؾ جناحيو ورجبله عمى األرض: دؼَّ الطائر دفيفاً  (1)
 .وكفؿ لو برزقو: ، والعبارة في شرح النيج(ىامش في ب)وتكفؿ : في نسخة (2)
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ما لمسحاب : (فبؿَّ األرض) (. 1)[المتقدـ ذكره أي ماء السحاب]الضمير في بؿَّ إما هلل تعالى، وا 
. ، وأراد أنيا صارت مبتمة بالماء بعد أف كانت جرزًا يابسة(2)[جؼَّ الماء إذا يبس]: (بعد جفوفيا)
. ما تختص بو مف النبات عمى اختبلؼ أنواعو وضروبو: (وأخرج نبتيا)
. نقيض الخصب، أي بعد إقحاليا وذىاب خضرتيا ونضارتيا: الجدب: (بعد جدوبيا)
 
ومف خطبة لو عميو السبلـ في التوحيد، وتجمع ىذه الخطبة مف أصوؿ العمـ ما ال تجمعو  (218)

: خطبة غيرىا، قاؿ فييا
ده مف كيَّفو) : فيو وجياف: (ما وحَّ

. أف يريد بالكيفية المثمية، وال شؾ أف المثمية رافعة لموحدة: أحدىما
أف يكوف مراده أف الكيفية ىيئة قارَّة في األجساـ، وكؿ ىيئة تتمكف في ذات شيء فإنيا : وثانييما

. تكوف أمرًا وراء ذاتو فيمـز مف تعقميا األثنينية وذلؾ رافع لموحدة
ألف اهلل تعالى حقيقتو مخالفة لسائر الحقائؽ كميا فمف مثَّمو بغيره مف سائر : (وال إياه عنى مف شبَّيو)

المخموقات فقد أخرجو َشَبُيُو ذلؾ عف أف يكوف ىو اْلَمْعِني بما يشار إليو مف اإلليية والمعبودية، 
. وال إياه عنى مف شبيو، يشير إلى ما ذكرناه: فميذا قاؿ

يريد أف حقيقة اهلل تعالى ممتازة مف بيف سائر الحقائؽ كميا، فمف : (وال حقيقتو أصاب مف مثَّمو)
. جعؿ ليا مثبًل فيو جيؿ بيا وبحاليا، فمف مثَّميا فما وقع عمى حقيقة حاليا في اعتقاده وتصوره ليا

القصد، فإذا كانت اإلشارة إنما تميؽ بما يختص األمكنة : الصمد ىو: (وال صمده مف أشار إليو)
ذا كاف األمر ىكذا فمف أشار إليو، فيو الشؾ  (3)والجيات، واهلل تعالى منزه عف ذلؾ كمو، وا 

. غيرقاصد إلى ذاتو وحقيقتو
 __________

(. ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (1)



 

 

(. ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (2)
 .فاهلل(: ب)في  (3)
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والتوىمات أيضًا منفية عنو؛ ألف الوىـ إنما يكوف متعمقًا باألمور المحسوسة، واهلل تعالى : (وتوىمو)
. بخبلؼ ذلؾ فبل يتعمؽ بو اإلحساس بحاؿ

أراد في ىذا أف كؿ ما كاف طريؽ معرفة ذاتو مف جية نفسو فيو : (كؿ معروؼ بنفسو مصنوع)
مصنوع كاإلنساف مثبًل، فإف طريؽ معرفتو إنما ىو مف جية الحد والحقيقة، وىو كونو حيوانًا ناطقًا 
فقد حصؿ معرفة حالو مف جية ذاتو إذ ليس لئلنساف حقيقة سوى ما ذكرناه، فميذا كاف معروفًا مف 

نما طريؽ معرفتيا  جية ذاتو ونفسو، فأما اهلل تعالى فذاتو تعالى ليس طريؽ معرفتيا الحد والحقيقة، وا 
كؿ معروؼ بنفسو ): ىو البراىيف واألدلة، فميذا لـ يكف معروفًا بنفسو كسائر المخموقات، فميذا قاؿ

. يشير إلى ما قمناه (فيو مخموؽ
يريد أف كؿ ما كاف محتاجًا في وجوده إلى محؿ أو مكاف أو جية فإنو : (وكؿ قائـ في سواه معموؿ)

معموؿ يفتقر إلى غيره كافتقار المعموؿ إلى عمتو، وىذا إنما يكوف في األجساـ واألعراض الفتقارىا 
. إلى المحؿ والجية والمكاف، فميذا كانت معمولة

في  (1)موجد لؤلشياء كميا ومخترع لممكونات مف غير أف يكوف مضطرباً : (فاعؿ ال باضطراب آلة)
. فعمو ليا إلى آلة يفعميا بيا ويزاوليا لمكانيا

محكـ ألفعالو كميا مف غير أف يكو ف محتاجًا في إحكاميا إلى جوالف الفكرة : (مقدّْر ال بجوؿ فكرة)
. وجرييا ساعة بعد ساعة

أراد أنو غني في ذاتو وال يكوف غنيًا باستفادة شيء يكوف بو غنيًا، إذ لو كاف : (غن ي ال باستفادة)
الذي يكوف بو غنيًا، وفي ذلؾ وصؼ ذاتو بالحاجة وىو  (2)األمر كذلؾ لكاف فقيرًا إلى ذلؾ الشيء

. محاؿ
 __________

. مضطراً : وفي نسخة أخرى( ب)في  (1)
 (.ب)الشيء، سقط مف  (2)
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أي ال تكوف مصاحبة لذاتو مقارنة ليا، وكيؼ تكوف مصاحبة لو وىو سابؽ : (ال تصحبة األوقات)
. عمييا وىي متأخرة عف وجوده

. تعينو وتقويو اآلالت عمى ما يفعمو مف األفعاؿ المحكمة: (وال ترفده األدوات)
ألف األوقات عبارة عف حركات األفبلؾ، واألفبلؾ مخموقة حادثة، وذاتو تعالى : (سبؽ األوقات كونو)

. واجبة الوجود، فميذا كانت ذاتو سابقة لؤلوقات
: فيو وجياف: (والعدـ وجوده)

أف يكوف مراده أف وجوده سابؽ عمى العدـ سبؽ الرتبة، ال سبؽ الزماف كما نقولو في سبؽ : أحدىما
العمة عمى معموليا، وسبؽ الشمس عمى نورىا؛ ألف ذاتو تعالى متحققة المعمومية والوجود، بخبلؼ 

العدـ فإنو نفي صرؼ ليس أمرًا متحققًا معمومًا فإذا كاف تعالى متحقؽ الوجود في األزؿ كاف 
مضافًا إلى ذاتو؛ ألف حقيقتو آيمة إلى وجوده تعالى وال شيء معو، والعدـ ال يعقؿ استقبللو  (1)العدـ

نما يعقؿ مضافًا إلى غيره، فبل جـر كانت ذاتو سابقة بالرتبة عميو لما ذكرناه . بنفسو، وا 
أف يكوف مراده أف ذاتو سابقة سبؽ األزمنة؛ ألف العدـ اليخمو حالو إما أف يسبقو غيره أو : وثانييما

ف لـ يسبقو غيره وكاف ببل أوؿ، فما مف معدـو مف الممكنات  ال يسبقو، فإف سبقو غيره فيو ممكف وا 
ف كاف ال ابتداء لو مف  عدمو ال أوؿ لو إال ويمكف وجوده فيكوف متناىي العدـ مف جية أخرى، وا 

سبؽ العدـ : جية أولو، والقديـ تعالى وجوده، ببل أوؿ عمى اإلطبلؽ ال يسبقو غيره، فميذا قاؿ
. وجوده

ألف االبتداء في كؿ شيء لو أوؿ، فأما األزؿ فإف حقيقتو نفي األولية عنيا بكؿ : (واالبتداء أزلو)
. حاؿ
. أي بجعمو الحواس شاعرة مدركة ليذه المدركات(: المشاعر (2)بتشعير)

 __________
(. ب)العدـ، سقط مف  (1)
 .وبتشعيره: في شرح النيج (2)
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دراكو لممعمومات: (عرؼ أنو ال َمْشَعَر لو) الحواس  (2)والمدركات ليس بوساطة (1)عمـ أف عممو وا 
نما ذلؾ حاصؿ مف جية ذاتو ال غير . وال ىو حاصبًل مف جية، وا 

يتعاقباف عمى محؿ واحد، وبينيما  (3)يعني أنو جعؿ التضاد بيف أمريف: (وبمضادتو بيف األمور)
ف كاف مخالفًا ليا في الحقيقة والماىية فميس ضدًا ليا، واليعاقبيا في  غاية المخالفة، واهلل تعالى وا 

. محاليا الستحالة ذلؾ عمى ذاتو



 

 

في الوجود، فكاف يمـز عمى ىذا  (4)إذ لو كاف ضدًا ليا لـ يمكف اجتماعيا: (عرؼ أنو الضد لو)
. ضد: عدـ ذاتو، وىي واجبة الوجود، فميذا استحاؿ أف يقاؿ لو

المقارنة بيف األشياء ال يخمو حاليا، إما أف تكوف في الزماف أو في : (وبمقارنتو بيف األشياء)
ما المقارنة في المعاني وىي المشابية،  المكاف، أو في المعنى، والزماف والمكاف أحواؿ عارضة، وا 

. فالمقارنة ال تخمو مف ىذه المعاني أو ما شاكميا
واستحالت المقارنة  (6)ألف ىذه المعاني كميا منتفية في حقو فميذا قارنيا(: ال قريف لو (5)عرؼ أنو)

. في حقو لما ذكرناه
يريد أنو جعؿ ىذا ضدًا ليذا فبل يمكف أف يكوف الشيء الواحد مظممًا مضيئًا : (ضاد النوربالظممة)

. وال يكوف أسودًا أبيضاً 
 __________

. المعمومات(: ب)في  (1)
. بواسطة(: ب)في  (2)
. األمريف(: ب)في  (3)
. اجتماعيما(: ب)في  (4)
. أف: في شرح النيج (5)
وجو التشكيؾ أف المقارنة : وكتب في حاشيتيا ما لفظو( ت)عبلمة تشكيؾ ( ب)كتب فوقيا في  (6)

: فميذا قارنيا، ولعؿ ذلؾ زيادة مف الناسخ وأف األصؿ: لما انتفت في حقو تعالى لـ يصح أف يقاؿ
. فميذا استحالت المقارنة في حقو، أو أف المعنى فميذا قارنيا أي قارف بيف بعضيا بعضًا واهلل أعمـ

 .تمت
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ليؿ بييـ إذا : السواد، ومنو قوليـ: درىـ وضح إذا كاف أبيض خالصًا، والبيمة: (والوضوح بالبيمة)
. كاف شديد السواد

. أي وجعؿ الجامد ضدًا لما يكوف مائعًا يظير بممو ورقتو: (والجمود بالبمؿ)
. البرد فارسي معرب: يريد والحر بالبرد، والصرد(: بالصرد (1)والحر)
أي ىو مؤلؼ جامع بيف المتعاديات وىي التي ال تجتمع ألشياء عارضة : (مؤلؼ بيف متعادياتيا)

مف العداوة؛  (2)فييا، وليس استحالة اجتماعيا مف جية ذاتيا، ولكف مف أمور عارضة، أخذًا ليذا
. ألف كؿ واحد مف العدويف في جانب

. يريد أنو مبلئـ بيف ما كاف منيا في غاية المباينة لصاحبو(: بيف متبايناتيا (3)مقارب)



 

 

أراد أف ىذا في غاية الُبْعِد مف ىذا، وذاؾ في غاية الُبْعِد مف ىذا، ولكنو : (مقرّْب بيف متباعداتيا)
. جمع بينيما بمطيؼ حكمتو وعجيب صنعتو

حتى جعؿ ( بيف المتباينات، ومقرّْب بيف المتباعدات (4)مقارب): سؤاؿ؛ ىؿ يمكف تفرقة بيف قولو
، فأحدىما عمى لفظ المفاعمة واآلخر عمى لفظ التفعيؿ؟ (5)بناء أحد ىما مخالفًا لبناء اآلخر

وجوابو؛ ىو أف التفرقة بينيما ظاىرة، فإف المباينة كما يكوف ىذا مباينًا لذاؾ فذاؾ مبايف ليذا، فميذا 
خصيما بما كاف مف المفاعمة؛ أل ف كؿ واحد منيما مختص بالتقريب مع صاحبو، فمما كانت 
أضدادًا متباينة فبل بد في كؿ واحد منيما مف دقيؽ صنعة وحكمة بيا يكوف قريبًا مف اآلخر، 

بخبلؼ المتباعدات فإنيا ليست أضدادًا فميذا كاف التقريب مف أحدىما ىو قرب مف اآلخر، وقرب 
. أحدىما كاٍؼ عف قرب اآلخر فميذا لـ يكف لممفاعمة ىا ىنا وجو

 __________
. والحرور: والحرر، وفي شرح النيج(: ب)في  (1)
. أخذًا ليا(: ب)في  (2)
. مقارف: وفي شرح النيج( ب)في  (3)
. مقارف(: ب)في  (4)
 .مخالؼ(: ب)في  (5)

(4/1422 )

 

ف كانت قريبة متدانية، فإنو يجعميا عمى حاالت وصفات : (مفرّْؽ بيف متدانياتيا) يريد أف األشياء وا 
. تكوف مفترقة ال يمكف تبلؤميا واجتماعيا

ما ال يشممو الحد المعرؼ لما ىيتو؛ إذ يستحيؿ : (ال يشمؿ بحد) إما ال تحصره األمكنة والجيات، وا 
(. 1)معرفة حقيقتو مف جية ذاتو كما قدمناه

إنو واحد مف ىؤالء وال واحد مف أوالؾ، ويجوز أف يكوف مراده أنو : أي ال يقاؿ فيو: (وال يحسب بعدٍّ )
. التركيب في ذاتو وال اثنينية فبل يجري فييا العدُّ بحاؿ

نما تحد األدوات أنفسيا) : فيو وجياف: (وا 
أف يكوف مراده باألدوات اآلالت التي تدرؾ بيا األشياء، فإف لكؿ آلة حدًا فيي تحد نفسيا : أحدىما

. أي تدركيا
فة لحقائقيا، وحقيقة ذات اهلل تعالى خارجة : وثانييما أف يكوف مراده تعريؼ األشياء بالحدود المعرّْ

نما تعرؼ بالبراىيف . عف الحدود فبل يمكف تعريفيا بيا وا 
يريد أف كؿ مف كاف ال يفعؿ شيئًا مف األفعاؿ وال يدرؾ شيئًا مف : (وتشير اآلالت إلى نظائرىا)



 

 

. المدركات إال باآلالت، فيو جسـ ال محالة مثميا، واهلل تعالى منزَّه عف الفعؿ واإلدراؾ ببلة
الضمير في منعتيا لآلالت واألدوات وسائر المكونات المذكورة مف قبؿ، : (منعتيا منذ الِقدمة)

نما ما : كاف األمر كما قالو في منذ؛ ألف وضع منذ ومذ البتداء الغاية في الزماف، وليذا تقوؿ (2)وا 
رأيتو منذ يوماف، ومذ شيراف، أي إف أوؿ انقطاع الرؤية ىو يوماف، وما كاف مشارًا إلى أوليتو فيو 

الرواية فييا بكسر القاؼ وسكوف الداؿ، وىي الحالة مف  (والِقدمة)منافي لمقدـ؛ ألف القدـ ببل أوؿ، 
. التقدـ، كما أف الِضربة والِجمسة حالتاف مف الضرب والجموس

 __________
. قدمنا(: ب)في  (1)
 .فإنما(: ب)في  (2)
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ألنيا مختصة باألزمنة، واألزمنة حادثة ال محالة ليا غاية ونياية، واألزلية ببل : (وحمتيا قد األزلية)
: قد قاـ زيد، ومنو قوليـ: الماضي مف الحاؿ تقوؿ (1)أوؿ وال نياية ليا، وأيضًا فإف وضعيا لتقريب

ف كاف ماضيًا فيو قريب مف الحاؿ . قد قامت الصبلة لمف ينتظر ذلؾ، يريدوف أف زمنيا وا 
( 3)لوال عمي ليمؾ عمر: ألنيا دالة عمى تعميؽ الشيء بغيره، وليذا يقاؿ(: (2)وجنبتيا لوال التكممة)

 __________
. لتقرير(: ب)في  (1)
. لوال التكممة بيا(: ب)في  (2)
قوؿ مشيور ومعروؼ قالو الخميفة عمر بف الخطاب في اإلماـ عمي بف ( لوال عمي ليمؾ عمر (3)

أبي طالب عميو السبلـ وذلؾ عند رجوعو إلى قوؿ اإلماـ عمي وتبيينو في كثير مف المسائؿ 
، 42، والحاكـ الجشمي في تنبيو الغافميف ص12/205والقضايا، رواه ابف أبي الحديد في شرح النيج

، وقاؿ المحقؽ محمد باقر المحمودي في ترجمة أمير 619واإلماـ الموفؽ باهلل في االعتبار ص
أي -ومف أقوالو :  ما لفظو3/55المؤمنيف عمي بف أبي طالب مف تأريخ دمشؽ لمحافظ ابف عساكر

لوال عمي ليمؾ عمر، : بعد حؿ عقدتو ببياف مدينة عمـ رسوؿ اهلل ووصيو قولو- عمر بف الخطاب
وىذا القوؿ أكثر جريانًا عمى لسانو حتى ضبط عنو في سبعيف موردًا مع شدة االمتناع عف رواية 

انتيى، ثـ ساؽ عددًا مف مصادره وأسانيده منيا أحمد بف حنبؿ . مثمو، وغاية االىتماـ عمى إخفائو
مف باب فضائؿ عمي عميو السبلـ مف كتاب الفضائؿ، بسنده عف أبي ظبياف  (327)في الحديث

، كما في 154وعنيما في كنز العماؿ ج ص: مف كتاب المسند، قاؿ (1327)الجنبسي، وتحت الرقـ
وذكر مف مصادره أيضًا شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوؼ المناوي . انتيى. 8/186إحقاؽ الحؽ



 

 

، والخوارزمي في أواخر الفصؿ السابع مف مناقب أمير المؤمنيف 192، وكفاية الطالب ص247ص
واألخبار في ذلؾ كثيرة جدًا، ومف أراد المزيد فعميو : أقوؿ: ط الغري، إلى أف قاؿ50عميو السبلـ ص

حقاؽ الحؽ، بالغدير ج  .انتيى. ، وتوالييا8/183 وا 
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. ، وما كاف معمَّقًا بغيره فيو مفتقر إليو، وما كاف ىذا حالو فميس مف الكماؿ في شيء
. بما أبرز مف المكونات الدالة عمى وجوده وقدرتو(: صانعيا لمعقوؿ (1)تجمى)
يريد أف كؿ ما يدرؾ مف األجساـ واألعراض المخموقة فبل بد مف (: نظر العيوف (2)وبيا امتنع مف)

ما عمى جية التبعية لغيره كالعرض،  وجوده في جية المقابمة، إما عمى جية االستقبلؿ كالجسـ، وا 
ذا كاف اهلل تعالى يستحيؿ عميو أف يكوف في جية عمى أحد ىذيف الوجييف بطؿ أف يكوف مرئيًا،  وا 

فكاف استحالة رؤيتو وامتناعيا إنما ىو مف جية األجساـ واألعراض لما كاف حكميا غير حاصؿ في 
. ذاتو، فكأنو امتنع بيا

ال ختصاصيما بالجيات واألمكنة، وىو تعالى يستحيؿ عميو (: عميو السكوف والحركة (3)ال يجري)
الحصوؿ فييما لما قررناه غير مرة، أو ألف الحركة والسكوف مف توابع األزمنة، ويستحيؿ فيو تعالى 
مقارنة األزمنة، أو ألف معقوؿ الحركة ىو النقمة، والنقمة إنما تكوف في حؽ مف كاف جسمًا، والسكوف 

أيضًا مف مفيومو المبث في جية وقتيف، وال وقت في األزؿ ،فميذا استحاؿ جري الحركة والسكوف 
. عميو لما ذكرناه

عمى ذاتو فيما مف  (4)يريد أف الحركة والسكوف إذا كانتا جائزيف: (وكيؼ يجري عميو ما ىو أجراه)
ذاكانا مف لوازميا فبل شؾ في حدوثيما وقدـ الذات، فميذا قاؿ كيؼ يبلزمو ما ىو متأخر : لوازميا، وا 

. عف وجود ذاتو بأوقات كثيرة
أي وكيؼ يعود إلى ذاتو ما ىي سابقة عميو، وكيؼ يبلزميا وىو حاصؿ : (ويعود فيو ما ىو أبداه)

. بعد أف لـ يكف
 __________

. بيا تجمى: وفي شرح النيج( ب)في  (1)
. عف: وفي شرح النيج( ب)في  (2)
. وال تجري عميو الحركة والسكوف: وال يجري، و في شرح النيج(: ب)في  (3)
 .جارييف(: ب)في  (4)
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أي وكيؼ يحدث في ذاتو ما ىو موصوؼ بالحدوث مف جيتو، وذاتو : (ويحدث فيو ما ىو أحدثو)
. تعالى يستحيؿ فييا كونيا محبًل لمحوادث، وحاصمة فييا مما يكوف دااًل عمى حدوثيا وبطبلف قدميا

يريد اختمفت أحواليا فبينا ىي قديمة إذ ىي حادثة، وبينا ىي ال أوؿ ليا إذ صار : (إذًا لتفاوتت ذاتو)
. ليا أوؿ، إلى غير ذلؾ مف االختبلفات

ينتيي إلييا، وأراد أنو إذا كاف لو أجزاء وأوصاؿ  (2)غاية الشيء التي: الكنو(: كنيو (1)ولتجزأ)
. وأبعاض، وتؤلؼ، فبلبد مف لزـو التجزئة لذاتو ألف ما ىذا حالو غير منفؾ عنيا

الحادث وىو الحركة فيو أبدًا حادث، وفي ذلؾ  (3)مف حيث أف ما قارف: (والمتنع مف األزؿ معناه)
. امتناع كونو أزلياً 

يريد أف الحركة إذا كانت مقارنة لو فبل بد مف القضاء بحدوثو، (: (4)ولكاف لو وراء إذ وجد لو أماـ)
ذا كاف لو ابتداء فبل بدلو مف : وفي ذلؾ ثبوت األولية لو، وىو المعبَّر عنيا بقولو إذ وجد لو أماـ، وا 

. ولكاف لو وراء: انتياء، وىو المعبَّر عنو بقولو
يعني أنو إذا ثبت حدوثو فبل بد مف لزـو النقصاف لو؛ ألنو : (وال التمس لو التماـ إذ لزمو النقصاف)

ذا تقرر نقصانو مف الوجو الذي ذكرناه، طمب  النقصاف أعظـ مف افتقاره إلى ُمْحِدٍث ُيْحِدُثو وُيوجده وا 
ذ في ىذه األمور كميا ظرؼ معمولة لما  لو التماـ؛ ألنو لو كاف تامًا في ذاتو لـ يطمب لو التماـ، وا 

. قبميا
ذًا لقامت آية المصنوع فيو) ألف المصنوع آيتو وعبلمتو ما كاف مفتقرًا إلى صانع يصنعو، : (وا 

. ومحكـ يحكمو، فإذا كاف ُمْحَدثًا ظير ذلؾ فيو
 __________

. وشرح النيج( ب)وتجزأ، وما أثبتو مف ( أ)في  (1)
. الذي(: ب)في  (2)
. قارب(: ب)في  (3)
 .ومف شرح النيج( ب)قداـ، وما أثبتو مف (: أ)في  (4)
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. يريد أنو إذا كاف ُمْحَدثًا فيو داؿّّ عمى ُمْحِدِثِو وُمَدبّْره: (ولتحوؿ دليبلً )
يريد بعد أف كاف فاعبًل لفعمو لؤلفعاؿ المحكمة المتقنًة فيو مدلوؿ عميو : (بعد أف كاف مدلواًل عميو)

. بيا، وليس داللتيا عميو إال ألنو فعميا وأوجدىا



 

 

كبلـ مستأنؼ وارد عمى جية الفخامة : (وخرج بسمطاف االمتناع مف أف يؤثر فيو ما يؤثر في غيره)
سمة الحوادث  (1)والمبالغة في عظـ شأف اهلل وجبلؿ كبريائو، وأراد أنو لمكاف سمطاف امتناعو مف

وجرييا عميو واتصاليا بذاتو، خرج عف أف يكوف مؤثرًا عما يؤثر في غيره مف سائرالحوادث، إما في 
ثباتيا ليا، فيذا كمو أخرجو جبلؿ االمتناع  ما في تحصيؿ صفاتيا وا  إخراج ذاتيا عف العدـ، وا 

. وسمطانو عنو لمكاف عدـ األولية في ذاتو، واستحالة تناىييا في كؿ أحواليا
ىو التنقؿ والذىاب، وأراد أنيما مستحيبلف عمى ذاتو ألف : التحوؿ والزواؿ: (الذي ال يحوؿ وال يزوؿ)

التنقؿ والذىاب مف مفيوميما ولوازميما الحصوؿ في الجية والكوف فييا، وما كاف يستحيؿ في حقو 
. الجية فيما ال محالة مستحيبلف

: (فيكوف): يعني أف كؿ مولود فإنو يمد، فمما لـ يمد لـ يكف مولودًا، وقولو: (لـ يمد فيكوف مولوداً )
. منصوب ألنو جواب النفي قبمو

. ولو كاف مولودًا لكاف لوجوده أوؿ ونياية فيصير محدودًا في وجوده: (ولـ يولد فيكوف محدوداً )
تعالى حالو عف أف يكوف لو أب، إذ لوكاف لو أب لكاف موجودًا منو، ولكاف : (جؿ عف اتخاذ اآلباء)

. لوجوده أوؿ، وقد تقرر أنو ال نياية لوجوده
ألف ذلؾ إنما يكوف في حؽ مف غمبت عميو الشيوة، وكاف مائبًل طبعو : (وطير عف مبلمسة النساء)

. إلى ذلؾ، وىو يتعالى عف الشيوات وميؿ الطباع
 __________

 (.ىامش في ب)عف، : في نسخة (1)
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ال تستولي عمى ُكْنِو حقيقتو وحالو، فتقدّْره مف التقدير أي فيكوف مقدرًا : (ال تنالو األوىاـ فتقدّْره)
. باإلضافة إلييا لو غاية ونياية

أي وليس حاصبًل في أوىاـ العقوؿ فيكوف مدركًا في حقيا بالتصورات : (وال تتوىمو الفطف َفُتَصوّْرهُ )
المستحيمة عمى ذاتو؛ ألف كؿ ما يصوَّر في الوىـ فاهلل بخبلفو؛ وألف التصورات إنما يكوف مبناىا 

. عمى األمور المشاىدة، واهلل تعالى ال نظير لو في الشاىد والفي الوىـ والتصور
يعني السمع والبصر والذوؽ والشـ والممس، ولو أدركتو لكانت محسة : (وال تدركو الحواس فتحسو)
. عالمة بو مف طريؽ اإلحساس (1)لو
. أي والتنالو األيدي فتكوف ممسكة لو: (وال تممسو األيدي فتمسو)
ما ال يتغيَّر بطرؤ حاؿ : (ال يتغيَّر بحاؿ) إما ال يتغيَّر في حالة مف الحاالت وال وقت مف األوقات، وا 

. عميو فتغيّْره



 

 

. أي وال تتغير ذاتو عمى تكرير األحواؿ وجرييا عميو: (وال يتبدؿ في األحواؿ)
بتكررىا عميو وتجددىا عمى ذاتو كما تفعؿ بسائر المكونات فإنيا مبمية (: الميالي واألياـ (2)ال تبميو)

(. 3)ليا ُمْخِمَقة لجدتيا
. فيزداد بكثرة الظبلـ سوادًا، وبكثرة الضياء نوراً : (وال يغيره الضياء والظبلـ)
ما أنو ليس : (وال يوصؼ بشيء مف األجزاء) أراد إما أنو ليس جزءًا مف شيء فيوصؼ بالجزئية، وا 

. مؤتمفًا فيوصؼ بالتجزئة
. يعني ىذه اآلالت، وال لو أعضاء كاليد والرجؿ والوجو والقدـ وغير ذلؾ: (وال بالجوارح واألعضاء)
أي وال يعرض عميو شيء مف ىذه األعراض كالحركة والسكوف، : (وال بعرض مف األعراض)

. واالنتقاؿ واليبوط، والمجيء والذىاب
. المقتضية لممساواة والمشابية والمماثمة: (وال بالغيرية)

 __________
. بو(: ب)في  (1)
. وال تبميو(: ب)في  (2)
 .أي حسنيا (3)
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(. 1)إنو بعض مف شيء، وال ىو بعض لشيء: وال يقاؿ: (واألبعاض)
ألف الحدود والنيايات إنما تكوف لؤلشياء الحادثة واألمور الممكنة، فأما : (لو حد والنياية: وال يقاؿ)

. مف كاف يشار إليو بواجبية الوجود، فإنو ال يقاؿ فيو حد وال نياية
. وال غاية لسرمديتو: (وال انقطاع لوجوده)
إنيا مستولية عمى ذاتو محيطة بيا مف جميع : أي وال يقاؿ في األشياء: (وال أف األشياء تحويو)

. جياتيا
. أقؿَّ ىذا إذا حممو: أي تحممو، مف قوليـ: منصوب ألنو جواب النفي، ومعنى تقمُّو: (فتقمو)
. تسقطو: (أو تيويو)
: إف شيئًا يحممو: أي وال يقاؿ في حقو: (أو أف شيئًا يحممو)
. أي فيكوف مائبًل بو لثقمو عميو: (فيميمو)
. أو يكوف معتداًل بو في حممو مف غير ثقؿ وال خفة: (أو يعدلو)
. أي ليس مداخبًل لؤلشياء مبلبسًا ليا، فيكوف معيا مقارنًا ليا: (ليس في األشياء بوالج)
عف تدبيرىا والقياـ بحاليا وحفظيا،  (2)أي وال ىو بمبايف ليا، فيكوف ذلؾ إغفاالً : (وال عنيا بخارج)



 

 

إنو داخؿ العالـ وال خارج : وفي ىذا داللة عمى صحة ما يقولو المتكمموف مف أنو تعالى ال يقاؿ فيو
عنو؛ ألنو لو كاف داخبًل فيو أو خارجًا عنو لكاف حاصبًل في جية وىو يتعالى عف الجية وىو محاؿ 

. في حقو
مخبر عف جميع ما سمؼ مف األمـ الماضية والقروف الخالية، أو مخبر : (مخبر ال بمساف وليوات)

عف األمور الغيبية التي ال يعمميا سواه، أو مخبر عف الحكـ اإلليية واألسرار العممية، مف غير آلة 
. كما يخبر عنو، وذلؾ ىو المساف، والمياة وجمعيا ليوات

 __________
. وال ىو بعض شيء(: ب)في  (1)
 .إلخ...إغفااًل ليا عف (: ب)في  (2)
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أي ويسمع جميع األصوات كميا خفييا ونابييا، وأعبلىا وأدناىا (: (1)ويسمع ببل حروؼ وأدوات)
ف لـ يكف المسموع حرفًا، ويروى بالقاؼ ، (3)، وأراد أف سماعو لؤلصوات ليس بمنافذ في اآلذاف(2)وا 

. األذف وما شاكميا (4)وكبلىما جيد، وال يسمع ذلؾ ببلة ىي
. باألمر والنيي واإلعطاء والمنع والقبض والبسط: (يقوؿ)
. بمساف وال جارحة: (وال يمفظ)
تقانو: (ويحفظ) . األشياء كميا، وتكوف صادرة عف حفظو وا 
. يكتسب التحفظ مف غيره: (وال يتحفظ)
رادتو: (ويريد) . تصدر األفعاؿ عف داعيتو وا 
. أي وليس ذا قمب فيضمر فيو ما يقع في نفسو مف ذلؾ: (وال يضمر)
األفعاؿ الصالحة أي يريدىا ويأمر بيا، أو يحب األولياء والصالحيف ويرضاىـ : (يحب ويرضى)

. عمى معنى أنو يريد النفع ليـ
. تكوف الحقة بو؛ ألف ذلؾ إنما يكوف في حؽ مف كاف لو قمب فيرؽُّ لمكانو: (مف غير رّقة)
يبغض األعماؿ السيئة، ويغضب عمى فاعمييا، أويبغض الكفرة وأىؿ الفسوؽ : (ويبغض ويغضب)

. عمى معنى أنو يريد إنزاؿ الضرر بيـ والعقوبة
تمحقو في ذلؾ؛ ألف المشقة إنما تكوف في حاؿ مف ال يقدر عمى االنتقاـ وتغيير : (مف غير مشقة)

. ما يكره فيمحقو مف ذلؾ مشقة وألـ
كوني فتكوف : حكاية لكيفية إيجاده لممكونات، وذلؾ بأف يقوؿ ليا:(كف فيكوف: يقوؿ لما أراد كونو)

. عمى السرعة مف غير مخالفة لو في أمره وال تأخر عف إرادتو، وال تمبث عف إجابة داعيتو 



 

 

أي ال تقرع لو األصوات فتنبيو، أو ال بصوت يفزعو فيمحقو بو مشقة ألجؿ (: يقرع (5)ال بصوت)
. فزعو منو، وكبل الروايتيف صحيح المعنى، وسماعنا ىو األوؿ

 __________
. ويسمع ببل خروؽ وأدوات: وال أدوات، والعبارة في شرح النيج(: ب)في  (1)
. أي خروؽ (2)
. لآلذاف(: ب)في  (3)
. وىي(: ب)في  (4)
 .وال بصوت(: ب)في  (5)
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أي وال بنداء يكوف سامعًا ألجمو، ففي كبلمو ىذا داللة عمى أف إدراكو لما (: يسمع (1)وال نداء)
نما  تكوف عمى الحد البلئؽ  (2)يدرؾ وغضبو ورضاه ومحبتو وبغضو، مخالؼ لسائر المخموقات، وا 

. بذاتو والخميؽ بحكمتو مف ذلؾ عمى ما ذكرناه
نما كبلمو سبحانو فعؿ منو أنشأه) يريد أنو مف جممة أفعالو فعمو بالداعية، وأنشأه عمى بعث : (وا 

. الحكمة وقانوف اإلتقاف والمصمحة
ىذا بعينو إشارة إلى ىذياف األشعرية مف أف كبلـ اهلل صفة (: كائناً  (3)ومثَّمو، لـ يكف مف قبؿ ذلؾ)

حقيقية قائمة بذاتو وأنيا غير حرؼ وال صوت، وأنيا حاصمة فيما ال أوؿ لو، وأنيا قديمة مع ذاتو، 
: فميذا قاؿ بيذه المقالة يشير بيا إلى حدوثو مف أوجو

. إنو كبلمو والكبلـ ما فعمو المتكمـ: فقولو: أما أوالً 
. بأنو فعمو وىذا تصريح بحدوثو: فقولو: وأما ثانياً 
. إنو أنشأه: فقولو:وأما ثالثاً 
. لـ يكف مف قبؿ كائنًا، ولو كاف قديمًا لكاف كائنًا في األزؿ: فقولو: وأما رابعاً 

. فيذا كمو يدفع وجوىيـ ويدرأ بو في نحورىـ عف شنيع ىذه المقالة، وقبيح ىذه الجيالة
: ثـ أخذ في إبطالو عمى أسموب آخر عمى جية اإللزاـ فقاؿ(: (4)ولوكاف قديمًا لكاف إليًا ثانياً )

 __________
. وال بنداء: في شرح النيج (1)
نو(: ب)في  (2) . وا 
. وفي شرح النيج كما أثبتو( ب)ومثمو لـ يكف مف قبؿ ذلؾ لـ يكف كائنًا، وفي (: أ)العبارة في  (3)
 .وفي شرح النيج( ب)ثانيًا، زيادة في  (4)
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لو كاف قديمًا يريد كبلـ اهلل تعالى، لكاف إليًا ثانيًا، وىذه منو إشارة إلى خبلصة ما يقولو المتكمموف 
مف العدلية في إبطاؿ مذىبيـ مف أف القدـ إف كاف أمرًا زائدًا عمى الذات فيو وصؼ خاص، 

ف كاف ىو نفس حقيقة  (1)واالشتراؾ فيو يوجب االشتراؾ في األوصاؼ اإلليية فيمـز كونو إليًا، وا 
الذات فقد شارؾ اهلل في نفس حقيقتو، فيمـز مف ىذا كمو أف يكوف إليًا، فأىوف بمذىب ىذه خبلصتو، 

. ونقاوتو (2)وأبعد باعتقاد ىذا نخبو
كاف بعد أف لـ : خروج إلى حاؿ وصؼ القديـ تعالى فإنو اليقاؿ فيو: (كاف بعد أف لـ يكف: ال يقاؿ)

: يكف؛ ألنو لو كاف األمر فيو كما قمناه لكاف محدثًا، وليذا قاؿ بعد ىذا
يريد أنو يصير متجددًا فيحتاج إلى ُمْحِدٍث وصانع كما كاف ذلؾ : (فتجرى عميو الصفات اْلُمْحَدثَات)

. الزمًا في سائر األمور المتجددة الحادثة
يريد أنو إذا كاف متجددًا فبل فصؿ ىناؾ بينو وبينيا الشتراكيما أجمع :(وال يكوف بينو وبينيا فصؿ)

. في كونيما حادثيف 
ألنيما إذا كانا حادثيف معًا، فأي فضؿ ألحدىما عمى اآلخر، مع استوائيما في : (وال لو عمييا فضؿ)

. وجو الحاجة إلى غيرىما وىو الحدوث
ألف اإللو إذا كاف حاصبًل بعد أف لـ يكف، والمخموقات كميا حاصمة : (فيستوي الصانع والمصنوع)

. بعد أف لـ تكف استويا المحالة في نظر العقوؿ، ولـ يكف ألحدىما مزية عمى اآلخر
المخموؽ عمى جية : ىو الفاعؿ لئلبداع والخمؽ، والبديع ىو: المبدع(: (4)المبدع والبديع (3)وتكافأ)

. اإلبداع واالختراع
 __________

. كونيا(: ب)في  (1)
. أي خياره (2)
. ويتكافأ: وفي شرح النيج( ب)في  (3)
المبتدع، وفي نسخة : المبِدع، في شرح النيج: المبِدع والمبَدع، وقولو في النسختيف(: ب)في  (4)

 .(ب)البديع، ذكره في ىامش : أخرى
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أراد أنو أوجد الخبلئؽ كميا عمى غير مثاؿ حذا (: عمى غير مثاؿ خبل مف غيره (1)خمؽ الخمؽ)
. فعمو لئليجاد منو (3)في اإليجاد فيأخذ (2)عميو ومضى، وكاف سابقًا لو

في جميع ما خمؽ وقدَّر، وأحكـ  (4)يعني أنو مستبدع: (ولـ يستعف عمى خمقيا بأحد مف خمقو)
وصوَّر مف ىذه اإلحكامات الغريبة، والبدائع العجيبة مف غير إعانة مف جية أحد مف الخبلئؽ لو 

. في ذلؾ، وقد مضت ىذه المعاني كميا في مواضع متكررة عمى أنحاء مختمفة، وألفاظ متباينة
: ثـ إنو خرج في وصؼ حاؿ األرض وخمقيا بقولو

. ابتدأىا واخترعيا: (وأنشأ األرض)
بإمساكيا عف إمساؾ ماىو أعظـ منيا وأبمغ، كالسماوات والعرش : (فأمسكيا مف غير اشتغاؿ)

، أو مف غير اشتغاؿ عف تدبيرىا وتدبير غيرىا مف سائر (5)والكرسي وغيرىا مف المخموقات
. المكونات العظيمة

أسكنيا عمى غير مستقر وال عمى ما أشار إليو مف كونيا مدحوة عمى : (وأرساىا عمى غير قرار)
. البحر إلى منتيى عمـ اهلل تعالى في ذلؾ

. تدعميا وتكوف مستقرة عمييا: (وأقاميا بغير قوائـ)
. عف الوقوع أو عف الماء والحصوؿ فيو مف غير دعامة ىناؾ وال اسطوانة: (ورفعيا بغير دعائـ)
نيا مف األود) . يريد منعيا مف االعوجاج: (وحصَّ
. عمى الماء (6)يريد وأزاليا عف الميؿ واالضطراب في وقوفيا: (واالعوجاج)
. الوقوع: (ومنعيا مف التيافت)
. التصدع: (واالنفراج)
. أسكف جباليا فييا؛ لتكوف مانعة ليا عف التحرؾ والزواؿ: (أرسى أوتادىا)

 __________
(. ب)الخبلئؽ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
(. ب)لو، سقط مف  (2)
. فتأخر(: ب)في  (3)
. مستبد: وفي نسخة أخرى( أ)في  (4)
. وغيرىا مف سائر المخموقات(: ب)في  (5)
 .وقوعيا(: ب)في  (6)
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. ؛ لتكوف حاجزة ليا(1)أرسؿ الحواجز فييا: (وضرب أسدادىا)
. أي جعميا فائضة يسقى بيا: (واستفاض عيونيا)
. لمجاري سيوليا، وسموؾ طرقيا، وعمارتيا باألشجار والزروع العظيمة: (وخدَّ أوديتيا)
ره (2)يضعؼ ما شيَّده: (فمـ َيِيْف ما بناه) . وقرَّ
. بالخراب والبطبلف والتيدـ: (وال ضعؼ ما قوَّاه)
. الضمير في عمييا لجميع المكونات المذكورة أوالً : (ىو الظاىرعمييا)
. أي ىو المستظير عمييا بالممؾ والقير واالستيبلء: (بسمطانو وعظمتو)
. يريد أف عممو محيط ببواطنيا وأسرارىا وضمائرىا: (وىو الباطف ليا بعممو)

سؤاؿ؛ أراه أضاؼ الظيور إلى السمطاف والعظمة، وأضاؼ البطوف إلى العمـ، وكما ىو يعمـ الظاىر 
مف األمور، فسمطانو أيضًا مستوٍؿ عمى الخفايا والدقائؽ؟ 

وجوابو؛ ىو أف السمطاف والعظمة إنما يتناوالف جبلئؿ األشياء وأعبلىا، فميذا أسنده إلى ظيوره عميو، 
وبطونو تعالى إنما يستعمؿ في الخفايا والدقائؽ، فميذا أضافو إلى العمـ إسنادًا إلى كؿ شيء ما يميؽ 

لى ما ىو . أحؽ بو (3)بو وا 
ىذا ُمسمَّـ، ولكف : كما يعمـ الظاىر مف األشياء، فيو يستولي بسمطانو عمى أدؽ األشياء، قمنا: قولو

. ما ذكرناه أحؽُّ وأدؽُّ، وأظير وأكشؼ وأرشؽ
. أي ومف أجؿ معرفتو تكوف اإلحاطة واالستيبلء: (ومعرفتو)
ىو القير كما مرَّ في غيره، فإف الجية مستحيمة عمى : العمو ىا ىنا: (والعالي عمى كؿ شيء منيا)

. ذاتو
ىو التعزز بالقير : ىو الحاؿ المستحؽ باإلليية والربوبية، والعزة: الجبلؿ: (بجبللو وعزتو)

. واالستيبلء
 __________

. منيا(: ب)في  (1)
. ما شيد(: ب)في  (2)
 (.ب)ىو، زيادة في  (3)
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الطمب مرفوع عمى بدؿ االشتماؿ مف شيء، أي ال يعجزه طمب شيء : (ال يعجزه شيء منيا طمبو)
. أعجبني زيد عممو، والمعنى أنو ال يعجز عمَّا أراد مف إيجاده منيا: منيا، كما تقوؿ

أي واليتعذر عميو شيء منيا، فيكوف غالبًا لو باالمتناع عف نفوذ : (وال يمتنع عميو شيء فيغمبو)



 

 

. قدرتو فيو
. منو (1)إلى مخالفة مراده فيما أراده: (وال يفوتو السريع منيا)
، والمعنى فيكوف سابقًا لو بالفوات عف أمره ومراده، (2)عمى النصب ألنو جواب لمنفي: (فيسبقو)

نما قاؿ . السريع مبالغة؛ ألنو إذا لـ يسبقو السريع فما ظنؾ بخبلفو ىو إلى عدـ السبؽ أقرب: وا 
يريد وليس فقيرًا فيكوف محتاجًا إلى ذي يسار يعطيو الرزؽ، بؿ : (وال يحتاج إلى ذي ماؿ فيرزقو)

. ىو الرَّازؽ، المغني، القابض، الباسط
. انقادت ألمره فذلَّت، فكانت جارية عمى نعت الذلة:(خضعت األشياء لو)
. معترفة بالمسكنة: (مستكينة)
. مف أجؿ ما اختص بو مف العظمة: (لعظمتو)
يريد أف أوامره ونواىيو نافذة فييا، فبل يمكنيا االمتناع واليرب مف : (وال تستطيع اليرب مف سمطانو)

. قيره وقدرتو، وعبَّر بالسمطاف عف ذلؾ
. إلى مف يجيرىا منو ويمنعيا عف نفوذ أمره: (إلى غيره)
. فتكوف ممتنعة بذلؾ الغير واالعتزازبو: (فتمتنع)

 __________
. أراد(: ب)في  (1)
 .النفي(: ب)في  (2)
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( 1)مف نفعيا إذا أراد نفعيا، أو مف ضرىا إذا أراد ضرىا، كما يفعؿ مف اعتزَّ : (مف نفعو وضره)
باالستجارة باآلخر، ويعجز عف  (2)بممؾ مف المموؾ عف غيره، فإنو يمتنع ال محالة عمف ىرب عنو

إيصاؿ الضرر والنفع إليو، كؿ ذلؾ لضعؼ حالو وعدـ قدرتو، واهلل تعالى بخبلؼ ذلؾ كمو ال 
يشير إلى ىذا  [88:المؤمنوف]{َوُىَو ُيِجي ُر واََل ُيَجاُر َعَمْيوِ }: ستيبلء قدرتو وكماؿ سمطانو، كما قاؿ

. المعنى
. المثؿ، أي وليس لو مثؿ فيكوف مكافئًا لو يفعؿ مثمما يفعؿ: الكفؤ:(وال ُكْؼَء لو فيكافئو)
. المماثؿ أيضًا، أي وال نظير لو فيساويو في كؿ أحوالو جميعيا: النظير: (وال نظير لو فيساويو)
ما لجميع المكونات وىو أحسف وأعجب، يريد : (ىو المفن ي ليا بعد وجودىا) الضمير إما لؤلرض، وا 

ف قمنا: أنو ىو الُمْعِدـ ليا بعد وجودىا، إف قمنا إنو ىو التفّرؽ، فأراد أنو : إف اإلفناء ىو اإلعداـ، وا 
إليو ظواىر الشريعة في ذكر أحواؿ  (3)ىو المفرّْؽ ألجزائيا بعد أف كانت مجتمعة، كما أشارت

. القيامة



 

 

فتذىب وتعدـ حتى يصير : حتى ىذه متعمقة بكبلـ محذوؼ تقديره: (حتى يصير موجودىا كمفقودىا)
ما في التفّرؽ (4)ماكاف منيا موجودًا مثؿ ما . كاف مفقودًا، إما في العدـ، وا 

يريد أف إعداميا مثؿ إيجادىا باإلضافة إلى القدرة اإلليية، كما قاؿ : (وليس فناء الدنيا بعد ابتداعيا)
َؿ َمرَّةٍ }: تعالى ردًا عمى منكري اإلعادة ـْ َأوَّ فما  [51:اإلسراء]{َفَسَيُقوُلوَف َمْف ُيِعيُدَنا ُقِؿ الَِّذي َفَطَرُك

: فناؤىا
 __________

. يعتز(: ب)في  (1)
. منو(: ب)في  (2)
. أشار(: ب)في  (3)
 .وفي نسخة أخرى كما أثبتو( ب)، وىو في (أ)ما، سقط مف  (4)
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ومف ىا ىنا أكثر اهلل االحتجاج في كتابو الكريـ عمى جياؿ منكري : (بأعجب مف إنشائيا واختراعيا)
اإلعادة في استبعاد ذلؾ، وضرب ليـ األمثمة، وكرر عمييـ البراىيف واألدلة، وأفحميـ فيما جاءوا بو 

. مف االستبعاد مف أجؿ ذلؾ
: في القدرة وأعجب منو بقولو (1)تعجب مف إنكار ذلؾ، ثـ دؿَّ عميو بما ىو أبير: (وكيؼ)
. الضمير لمكائنات كميا: (ولو اجتمع جميع حيوانيا)
. تفصيؿ ألجناس الحيوانات: (مف طيرىا وبيائميا)
موضع اإلبؿ، وعبَّر بو ىا ىنا عمَّا كاف معموفًا منيا، : المراح: (وما كاف مف ُمراحيا وسائميا)

. ما كاف يرعى: والسائـ
. ماكاف لو حجـ يرى: الشبح(: (2)وأصناؼ أشباحيا)
عمى حقائؽ مختمفة ]المختمفة المشتممة عمى ضروب كثيرة، فالحيواف جنس الشتمالو : (وأجناسيا)

. عمى أفراد متعددة متماثمة (3)[كاألسد والفرس والحمار، وكؿ واحد مف ىذه نوع الشتمالو
. وما كاف مف األمـ في غاية العي والمُّكنة(: أمميا (4)ومتبمد)
. جمع َكيّْس، وىو ما كاف في غاية الذكاء والفطنة: (وأكياسيا)
. إيجادىا حية واختراعيا عمى ماىي عميو اآلف دوف المثاؿ والتصوير: (عمى إحداث بعوضة)
َوَما َجَعْمَنا ِلَبَشٍر ِمْف }: نفي عمى جية العمـو والشموؿ، كما قاؿ تعالى: (ما قدرت عمى إحداثيا)

. وغيره [34:األنبياء]{َقْبِمَؾ اْلُخْمدَ 
. خمقيـ ليا بشرًا سويًا مف جيتيـ(: إلى إيجادىا (5)وال عرفت السبيؿ)



 

 

. ذىمت وتاىت: (ولتحيرت عقوليا)
. في إدراؾ حقيقتو ومعرفة كنو اإلحكاـ فييا وكيفية الصنعة: (في عمـ ذلؾ)
. تحيرت أفياميا: (وتاىت)

 __________
. بما ىو أبير منو(: ب)في  (1)
. أسناخيا: في شرح النيج (2)
(. ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (3)
. ومتبمدة: وفي شرح النيج( ب)في  (4)
 .وال عرفت كيؼ السبيؿ: وفي شرح النيج( ب)في  (5)
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. عف إدراؾ ذلؾ وتحصيمو: (وعجزت قواىا)
. عرفت أف ليا نياية تقؼ عندىا وال تبمغ ذلؾ وال تقدر عميو: (وتناىت)
(. 1)زجر لمكمب: الخسؤ ىو: (ورجعت خاسئة)
. منقطعة حسرة: (حسيرة)
. متحققة عف عمـ ومعرفة بأنيا مغموبة عف ذلؾ: (عارفة بأنيا مقيورة)
. مصرّْحة بو: (مقرَّة بالعجز)
. عف أف تكوف قادرة عمى إيجادىا وتحصيميا: (عف إنشائيا)
. عف أف تكوف ُمْوِجدة ليا(: بالضعؼ (2)معترفة)
إعادتيا بعد إعداميا، ففي كمتا الحالتيف العجز حاصؿ عف اإليجاد واإلعداـ، (: إفنائيا (3)وعف)

: وفي كبلمو ىذا إشارة إلى أمريف
مف ىذه المكونات، واختراعو ليذه الموجودات  (4)عظيـ قدرة اهلل تعالى عمى ما يقدر: أحدىما

. العظيـ أمرىا، الباىر قدرىا
نما مثَّؿ : وثانييما عظـ ضعؼ حاؿ الخمؽ عمى القدرة عمى أحقر بعض مخموقاتو وأدناىا، وا 

ال فيـ عاجزوف ال محالة عف أحقر مف  (5)بالبعوضة لما مثَّؿ اهلل وضربيا مثبًل في كتابو الكريـ، وا 
ذلؾ عف إيجاد الجوىر مف الواحد مف بعض جناحيا، إذ ال أصغر منو في المقادير، ولو قدروا عميو 

. لقدروا عمى ما ىو أبمغ منو وأكبر
: ثـ إنو عميو السبلـ خرج إلى أسموب آخر مف تحقيؽ حالو تعالى ووصؼ جبللو بقولو

نو يعود سبحانو بعد فناء الدنيا وحده) نما  (6)ليس الغرض بالعودة: (وا  تغير عف حالة كاف عمييا، وا 



 

 

ذىاب أحواليا كميا منفردًا ال أحد معو مف المبلئكة  عداميا، وا  مراده أنو يصير بعد فناء الدنيا وا 
. والثقميف

. مف ىذه المكونات: (ال شيء معو)
 __________

. الكمب(: ب)في  (1)
. مذعنة: في شرح النيج (2)
. عف: وفي شرح النيج( ب)في  (3)
. يقدره(: ب)في  (4)
. إلخ...لما مثؿ اهلل بيا وضربيا(: ب)في  (5)
 .بالعود تغير حالو(: ب)في  (6)
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كما كاف مف الضمير : إيجادىا واختراعيا، الكاؼ في موضع الحاؿ في قولو: (كما كاف قبؿ ابتدائيا)
. في يعود أي يعود بعد اإلفناء مشبيًا بحالتو في االبتداء مف غير تفرقة

. إنو يعود بعد فناء الدنيا وحده واستحضار لو: بياف لقولو(: بعد فنائيا (1)كذلؾ يكوف)
. يشير إلى االبتداء واالنتياء لبطبلف ذلؾ كمو: (ببل وقت وال مكاف)
ألف األحياف واألزماف عبارة عف حركات األفبلؾ، وال أفبلؾ ىناؾ وال شيء مف : (وال حيف وال زماف)

. المكونات أصبلً 
ذلؾ، إلى حالة اإلفناء، وأراد أنو ال آجاؿ ىناؾ النقضائيا : اإلشارة بقولو: (عدمت عند ذلؾ اآلجاؿ)

. وبطبلنيا
. يريد أنو ال حقيقة ليا وال وجو لكونيا: (واألوقات)
لبطبلف أصوليا وما ىي حقيقة فييا مف جري الشمس والقمر، وطموعيما : (وزالت السنوف والساعات)

. لمساعات والسنيف (2)وغروبيما؛ ألف ذلؾ كمو تقدير
. ىناؾ حينئذ، وال يمكف لو وجود: (فبل شيء)
. في ممكو: (إال الواحد)
. في سمطانو وعزتو: (القيار)
قد فسرنا المصير وبينا خروجو عف قياس بابو وأف قياسو الفتح، : (الذي إليو مصير جميع األمور)

. وأراد أف إليو مرجع األمور كميا وىو غايتيا ومنتياىا
يريد أنيا في كمتا حالتييا مف االبتداء واإلفناء فبل قدرة ليا عمى : (ببل قدرة منيا كاف ابتداء خمقيا)



 

 

. واحد منيما، فبل تقدرعمى ابتداء خمقيا واختراعو
ف أفناىا فيي غير ممتنعة عف ذلؾ: (وبغير امتناع منيا كاف فناؤىا) . يريد أنو وا 
. مف اإلعداـ واإلفناء والتفرؽ: (ولو قدرت عمى االمتناع)

 __________
. تكوف، وىو تصحيؼ(: ب)في  (1)
 .يقدر(: ب)في  (2)
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لطرؤ  (1)لعدـ ما يغيره ويقيره عف دواـ الوجود؛ ألف الباقي بعد وجوده بقاؤه لذاتو إال:(لداـ بقاؤىا)
ما لزواؿ شرط لوجوده ، فمما لـ تكف باقية عند إرادتو إلعداميا (2)طارٍئ يقيره، إما بطرؤ ضد لو، وا 

. دؿ ذلؾ عمى فوات القدرة عمى االمتناع مف جيتيا
. إذا شؽَّ عميؾ فعمو (3)تكاءدني كذا: (لـ يتكاءده)
يريد أنو لـ يشؽ عميو فعؿ ما يفعمو عند فعمو، أو في زماف فعمو : (صنع شيء منيا إذ صنعو)

يجاده لو لذاتو . وا 
يجادىا (4)أي ولـ يثقمو: (ولـ يُؤده منيا خمؽ ما برأه وخمقو) . ما برأه وأوجده مف خمقيا وتكوينيا وا 
نيا) ما لـ يوجدىا: أراد إما لـ يقؿ ليا: (ولـ يكوّْ . كوني، وا 
مف أجؿ أف سمطانو يكوف عظيمًا شديدًا بخمقيا كما تفعؿ المموؾ بجمع العساكر، : (لتشديد سمطاف)

. وحشد الخبلئؽ مف أجؿ تقوية أمرىـ ونفوذ سمطانيـ
وال أوجدىا مف أجؿ خوفو عمى زواليا عف ممكو، وال عف (: (5)وال لخوؼ مف زواؿ ونقصاف)

. نقصانيا بممؾ غيره ليا
المثؿ، أي وما خمقيا مف أجؿ أف يستعيف بيا عمى مف ىو : الند: (وال لبلستعانة بيا عمى ندٍّ مكاثر)

. ندّّ لو مكاثر لو في ممكو
وال مف أجؿ أف يحترز ممف يضاده عمييا ويثاوره عمى أخذىا، (: ضد مثاور (6)وال لبل حتراز مف)

. واستئصاؿ أمره فييا
. وال مف أجؿ أف يكوف ممكو زائدًا عمى ممؾ غيره بكثرتيا: (وال لبلزدياد بيا في ممكو)
وال كاف ذلؾ مف أجؿ المكاثرة لمف ىو شريؾ لو، فيكوف ما في يده : (وال لمكاثرة شريؾ في شركو)

. أكثر مما تحويو يد شريكو
 __________

. ال لطرو طارٍ (: ب)في  (1)



 

 

. وجوده(: ب)في  (2)
. تكاءدني الشيء(: ب)في  (3)
. إلخ... ولـ يثقمو خمؽ ما برأه(: ب)في  (4)
. أو نقصاف(: ب)في  (5)
 .إلخ... وال لبلحتراز بيا: وفي شرح النيج( ب)في  (6)
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يجادىا: (وال لوحشة كانت منو) . حصمت مف جيتو، فتكوف باعثة عمى خمقيا وا 
. فيكوف األنس ىو الداعي إلى خمقيا(: (1)فأراد أف يستأنس بيا)
. ثـ أعجب مف ىذا أنو ُيْعِدُميا بعد إيجادىا كما مر تقريره(: (2)ثـ ىو يفنييا بعد تكونيا)
يريد أف اإلفناء ليس الداعي إليو ىو السبمة والممؿ، وثقؿ :(ال لسأـ دخؿ عميو في تصريفيا)

. التصرؼ، والتدبير عميو في أحواليا كميا
حكاـ ما يحكـ مف أمورىا: (وتدبيرىا) . وا 
غفاؿ األمر عنيا: (وال لراحة واصمة إليو) . يريد أنو ال يستريح بالترؾ لتدبيرىا وا 
. وال كاف ذلؾ مف أجؿ أنو ثقؿ عميو أمرىا وتدبير األمر فييا: (وال لثقؿ شيء منيا عميو)
أي واليكوف ماالِّ مف أجؿ كونيا باقية فيحتاج إلى نفوذ األقضية، والتدبيرات : (وال يمّمو طوؿ بقائيا)

. العظيمة، فتمحقو مبللة ببقائيا ودواميا
. تمؾ المبللة وتكوف باعثة لو عمى اإلفناء: (فتدعوه)
. ليفرغ عف ذلؾ:(إلى سرعة إفنائيا)
. إضراب عمَّا قرره فيما مضى: (لكنو)
. تنزييًا لو عمَّا ال يميؽ بأفعالو: (سبحانو)
. أحكـ أمرىا بمطيؼ حكمتو ودقيؽ رأفتو ورحمتو: (دبرىا بمطفو)
. عف السقوط والتغير والزواؿ: (وأمسكيا بأمره)
. أحكميا في أمورىا كميا بالقدرة المختصة بو: (وأتقنيا بقدرتو)
. ُيْوِجُدىا بعد اإلعداـ ليا: (ثـ يعيدىا بعد الفناء)
. فتكوف سببًا في اإليجاد بعد اإلعداـ: (مف غير حاجة إلييا)
يعني وال استعاف بشيء مف حاؿ ىذه المكونات عمى إعادتيا بعد : (وال استعانة بشيء منيا عمييا)

. إفنائيا
يريد ولـ ُيْوِجدىا بعد اإلعداـ؛ ألف يكوف منصرفًا بذلؾ مف حاؿ : (وال النصراؼ مف حاؿ َوْحَشةٍ )



 

 

(. 3)وحشة بعدميا
 __________

. إلييا: في شرح النيج (1)
. وىو يفنييا بعد تكوينيا(: ب)في  (2)
 .مف حاؿ وحشتو لعدميا(: أ)في  (3)
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. بوجودىا: (إلى حاؿ استئناس)
وال كاف إيجادىا؛ ألف إعداميا كاف عف جيؿ  (1)أي: (وال مف حاؿ جيؿ وعمى إلى عمـ والتماس)

. وقمة بصيرة باألمور فيعود بإيجادىا إلى عمـ باإلحكاـ، والتماس اليدى فيو
أي وال كاف إعداميا مف أجؿ فقره فبل يقدر عمى رزقيـ، : (وال مف فقر وحاجة إلى غنى وكثرة)

فضاؿ القوت عمييـ، فيكوف بإيجاده ليـ عف زيادة ماؿ وكثرة فيو، ويحتمؿ أف يقاؿ وال كاف : وا 
إيجادىا مف فقر وحاجة فيوجدىـ ليستغني بيـ ويأخذ مف عطائيـ، وال عدميـ كاف منو ليستغني بما 

. كاف مف ورائيـ
: َصَغار وضعؼ في حالو، فيكوف إيجادىـ مف جيتو: (وال مف ذؿ َوَضَعة)
. أي فيكوف عزيزًا يإيجادىـ، ومقتدرًا عمى غيره بيـ: (إلى عز وقدرة)

اهلل تعالى، وعجيب اقتداره عمى خمقو في  (2)إنو قد بمغ في ىذه الخطبة في وصؼ حاؿ: وأقوؿ
ظيار االستغناء عنيـ في كؿ أمر مف األمور، وذكر باىر القدرة في عجيب  اإلفناء واإلعادة، وا 
الخمؽ مبمغًا عظيمًا بحيث ال يبمغو أحد مف الخمؽ، وال يقدر عمى وصفو، وال يمكف اإلحاطة 

. بعجائبو
 
خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا المبلحـ  (3)ومف (219)
يشير بما ذكره ىا ىنا إلى الخطبة التي (: مف عدة أسماؤىـ في السماء معروفة (4)أال بأبي وأمي)

: قدمنا شرحيا، حيث قاؿ عميو السبلـ
 __________

. يعني(: ب)في  (1)
(. ب)حاؿ، سقط مف  (2)
الحمد : بسـ اهلل الرحمف الرحيـ: إلخ، وفي نسخة...بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ومف خطبة(: ب)في  (3)



 

 

. إلخ...هلل وبو نستعيف وصمى اهلل عمى سيدنا محمدو آلو ومف خطبة
 .ىـ مف عدة: وفي شرح النيج( ب)في  (4)

(4/1442 )

 

وما برح هلل عزت آالؤه في البرىة بعد البرىة، وفي أزماف الفترات، عباد ناجاىـ في ِفَطِرىـ، وكمميـ )
عنده  (1)إلى غير ذلؾ مف ذكر أولياء اهلل في خطبو، المخصوصيف مف: (في ذات عقوليـ

بالكرامة، وأراد أنيـ لشرفيـ عند اهلل وقرب منازليـ باإلضافة إليو يفدييـ بأبيو وأمو إكرامًا ليـ، 
عظامًا لما عظَّـ اهلل مف أمرىـ، وغرضو أف أسماءىـ عند اهلل معروفة اليمتبسوف بغيرىـ، وال ألحد  وا 

. منزلة مثؿ منزلتيـ
 __________

 (.ب)مف، سقط مف  (1)
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أف مراده عميو السبلـ مما ذكره ىو اإلشارة إلى أحد عشر : وزعـ الشريؼ عمي بف ناصر الحسيني
نما ذكر (1)مف األئمة المعصوميف بعده ، والثاني عشر ىو اإلماـ المنتظر بزعميـ، فميذا لـ يذكره وا 

ىؤالء لتقدـ إمامتيـ، وىذا مف ىذياف اإلمامية وىوسيـ، وقد رددنا عمييـ في كتبنا العقمية 
ىذه الفاسدة، وتحكماتيـ الجامدة مف إيجاب اإلمامة عقبًل لكونيا لطفًا، ومف حصر  (2)مقاالتيـ

اإلمامة في اثني عشر إمامًا مف غير زيادة، ومف دعواىـ العصمة في ىؤالء، وليـ تيويسات في 
اإلمامة وتحكمات باطمة لـ يشر إلييا عقؿ، وال دؿَّ عمييا نقؿ، ومف أرادىا باستيفاء، فميطالعيا مف 

. في اإلمامة (3)(الشامؿ)كتاب 
وتواضعيـ، فيكاد ال  (4)أي أنيـ ال يعرفوف في األرض مف أجؿ إخباتيـ: (وفي األرض مجيولة)

. يؤبو ألحواليـ وال يشعر ليا
 __________

عند شرح ( خ( -أعبلـ الرواية في شرح نيج الببلغة)لفظ الشريؼ عمي بف ناصر الحسيني في  (1)
مف " أشار إلى أحد عشر مف أوالد األئمة المعصوميف: إلخ، قاؿ...أال بأبي وأمي مف عدة: قولو
. انتيى. بعده
(. ىامش في ب)مقالتيـ، : في نسخة (2)



 

 

لممؤلؼ عميو السبلـ وىو في ( الشامؿ لحقائؽ األدلة العقمية وأصوؿ المسائؿ الدينية)ىو كتاب  (3)
أصوؿ الديف، ويقع في أربعة مجمدات، والكتاب ال يزاؿ في عداد المخطوطات، ومنو الجزء الثاني 

عمـ الكبلـ بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير، ونسخة مصورة مف السفر الثاني بخط المؤلؼ  (88)رقـ
ى في مكتبة مركز بدر، أخرى مصورة بمكتبة السيد محمد بف عبد العظيـ اليادي، 711فرغ منو سنة

أعبلـ المؤلفيف الزيدية ). أخرى مصورة بمكتبة العبلمة عبد الرحمف شايـ مف نفس النسخة
(. 1129ص
 .الخشوع: اإلخبات (4)
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يعني في آخر الزماف، وقرب أحواؿ القيامة، فإف األمور : (أال فتوقعوا ما يكوف مف إدبار أموركـ)
. الدينية تكوف ال محالة إلى نقصاف عظيـ

. بينكـ وبيف اهلل تعالى لكثرة الفساد والظمـ في األرض: (وانقطاع ُوِ صمكـ)
. يريد وتؤخذوف بالصغار والذلة في أحواؿ دينكـ: (واستعماؿ َصَغاركـ)
: إشارة إلى ما ذكره مف إدبار األمور وانقطاع الوصؿ(: (1)ذلؾ)
حيث ىا ىنا ظرؼ مكاف متعمؽ : (حيث تكوف ضربة السيؼ عمى المؤمف أىوف مف الدرىـ مف حمو)

، ويكوف ذاؾ الذي (2)ذلؾ الصغار واقع حيث يكوف الظمـ فاشيًا، والحبلؿ قميؿ: بكبلـ مقدر تقديره
طمب )): ذكرتو إذا صار اكتساب درىـ حبلؿ أصعب مف احتماؿ ضربة السيؼ، وفي الحديث

مف أكؿ الحبلؿ أربعيف يومًا نوَّر اهلل قمبو، : ))، وفي حديث آخر(3()(الحبلؿ فريضة عمى كؿ مسمـ
(. 4()(وأجرى ينابيع الحكمة مف قمبو

. الذي ذكرتو مف قبؿ(: (5)ذلؾ)
 __________

. ذاؾ: في شرح النيج (1)
والحبلؿ قميبًل بنصب قميبًل؛ ألف الجممة معطوفة : ىكذا في النسخ برفع قميؿ، ولعؿ الصواب (2)

. عمى الجممة التي قبميا
، 6/4 إلى إتحاؼ السادة المتقيف5/409عزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (3)

، 4/1525، 3/1043،1044، 2/779،790، والكامؿ البف عدي2/339وتأريخ أصفياف
في مسند شمس األخبار  ((كسب الحبلؿ فريضة بعد الفريضة)): ، وىو بمفظ6/2167، 5/1810
(. وانظر تخريجو فيو. )، وعزاه إلى مسند الشياب(118) الباب 2/73
مف أخمص هلل أربعيف : ))قاؿ" وأخرج اإلماـ زيد بف عمي، عف أبيو، عف جده، عف عمي  (4)



 

 

صباحًا يأكؿ الحبلؿ، صائمًا نياره، قائمًا ليمو أجرى اهلل سبحانو ينابيع الحكمة مف قمبو عمى 
((. 602) رقـ256المجموع الحديثي والفقيي ص(. )(لسانو

 .ذاؾ: في شرح النيج (5)
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: فيو وجياف: (حيث يكوف اْلُمْعَطى أعظـ أجرًا مف اْلُمْعِطي)
أف يكوف ماؿ اْلُمْعِطي حرامًا وىو يعمـ حرامو، واْلُمْعَطى ال يعمـ ذلؾ وىو أىؿ لما يأخذه : أحدىما

. مف ذلؾ، فاإلعطاء يكوف حرامًا ظممًا لما فيو مف الغرر، واآلخذ يؤجر عميو؛ ألف غرضو سدُّ حالو
أو ستر عورة  (1)أف يكوف اْلْمِعطي إنما يعطي رياء وسمعة، واْلُمْعَطى إنما يأخذه لسدّْ فاقة: وثانييما

. أو بمغة إلى اآلخرة
غفاؿ : (ذاؾ حيث تسكروف مف غير شراب) يريد حيف تشتد الغفمة ويعظـ السكر بالميو والطرب، وا 

. أمر اآلخرة والديف
ثباتيا: (بؿ) : إضراب عمَّا ذكره مف إثبات السكرة ليـ مف غير شراب، وا 
ىما لفظاف متطابقاف عمى معنى واحد كالغـ والغمة، والكرب والكربة، (: والنعيـ (2)مف النعمة)

. ويجوز أف يكوف مراده بالنعمة واحدة النعـ، ويريد بالنعيـ الجنس
سؤاؿ؛ ما ىو المحذورمف النعمة و الذي يخشى ضرره في اآلخرة، وما مف أحد مف الخمؽ إال وعميو 

؟ (3)نعيـ مف اهلل تعالى
وجوابو؛ ىو أف المحذور مف ذلؾ ىو مف يعكؼ ىمو عمى استيفاء المذات، واستغراؽ وقتو في 
الخضـ والقضـ، ولبس الطيب وأكؿ الطيب، ويقطع أوقاتو بالميو والطرب، وال يخطر ببالو أمر 
اآلخرة وأحواليا، فيذا ىو المحذور، فأما مف يظير نعمة اهلل التي خمقيا مف أجؿ عباده لمتجمؿ 

. ولمتقّوي بيا عمى درس العمـ، والقياـ بالعمؿ بو، فذاؾ بمعزؿ عنو
َـّ، اجعمنا ممف أقرَّ بنعمتؾ وشكرىا، وال تجعمنا ممف أبطرتو فأعرض عنيا وكفرىا . المَُّي

 __________
. لسد فاقتو أو ستر عورتو(: ب)في  (1)
(. ىامش في ب)مف النعـ، : في نسخة (2)
 (.ب)تعالى، سقط مف  (3)
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يريد أنيـ جعموا اهلل تعالى نصبًا ألعيانيـ فبل يزالوف يرددوف الحمؼ : (وتحمفوف مف غير اضطرار)
ليو اإلشارة بقولو تعالى [ 224:البقرة]{واََل َتْجَعُموا المََّو ُعْرَضًة أَلْيَماِنُكـْ }: باهلل في كؿ ما عفَّ وسنح، وا 

فبلف عرضة لمناس أي يقرضونو بألسنتيـ، واليميف إنما شرعت مف : أي نصبًا ألعيانكـ، مف قوليـ
أجؿ الضرورة، وىو أف مف في يده المتاع فإنو يحمؼ عمى جية االضطرار ليرفع بيا دعوى مف 

. يدَّعيو
أحرجو إلى : (1)ويصدر مف جيتكـ الكذب مف غير إلجاء إليو، يقاؿ: (وتكذبوف مف غير إحراج)

. الشيء إذا ألجأه إليو
. إشارة إلى المذكور أواًل مف جميع ما أشار إليو: (ذلؾ)
. االمتحاف بيذه األشياء واالختبار مف جية اهلل تعالى: (إذا عضكـ الببلء)
القتب لمجمؿ مثؿ السرج لمفرس، والعضُّ ىا ىنا مجاز في حؽ : (كما يعضُّ القتب غارب البعير)

الببلء، وأراد أف ىذه المحف والببلوي تأخذ منكـ وتنقصكـ كما يأخذ القتب مف غارب البعير فإنو 
. ، وىو أعمى الكتؼ(2)يأكمو، والغارب مف الجمؿ مثؿ المنسج لمفرس

. تعجب مف طوؿ عثارىـ في المعاصي وأنواع الفسوؽ في ذلؾ الزماف(: (3)ما أطوؿ ىذا العثار)
يريد وما أبعد رجاءىـ عف الخبلص عمَّا ىـ فيو مف ىذه المحف والببلوي، فيذا : (وأبعد ىذا الرجاء)

. ىو مراد أمير المؤمنيف بما ذكره مف عدة األسماء، وبما ذكره في ىذه الممحمة
 __________

. ويقاؿ(: ب)في  (1)
. مف الفرس(: ب)في  (2)
 .العناء: في شرح النيج (3)
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( 2)تنزيمو لكبلمو عميو السبلـ عمى األئمة األحد عشر، ومع ما فيو (1)والعجب مف ىذا الشريؼ في
مف البعد واإلفراط في التجاوز عف الحد، فيو مخالؼ لما عميو أئمة الزيدية، والجماىير مف المعتزلة، 

وغيرىـ مف السمؼ، والمختص بيذا المذىب إنما ىو اإلمامية االثنا عشرية ال غير، وأبعد مف ىذا 
، مستولي عمى اإلحاطة بالعمـو الغيبية،  إماميـ ىذا المنتظر، فإنو بزعميـ محيط بجميع أسرار العمـو

ومع ذلؾ فإنو ليس لو في الدنيا أثر وال ُيَرى لو شخص، وال ُيْسَمُع لو خبر، حتى قاؿ بعضيـ 
: مستيزئًا بيـ

إنباء  (3)ثبلثة ليس ليا
 



 

 

إمامكـ والغوؿ والعنقاء 
 
ألقى زماـ ىذا األمر مف يده إذا تركو وأىممو، وأراد اتركوا ىذه : يقاؿ: (أييا الناس، ألقوا ىذه األِزمَّة)

وضروبيا، مشبية بمف يمقي زماـ ناقتو فبل يممؾ  (4)الفتنة التي جنتيا أيديكـ، واستعممتـ أنواع الشبو
. رأسيا

استعار الظيور ىا ىنا لئلبؿ أي تحمؿ أثقاؿ الفتنة، : (الت ي تحمؿ ظيورىا األثقاؿ مف أيديكـ)
. ألقوا ىذه األزمة، ومف البتداء الغاية: وأعباءىا وآثاميا، ومف أيديكـ متعمؽ بقولو

قوا عف رأي مف يجمع : (وال تصدَّعوا عمى سمطانكـ) تصدَّع األمر إذا تفرَّؽ وذىب، وأراد وال تفرَّ
. شممكـ، وىو إمامكـ

عندكـ عواقب ما فعمتموه مف ذلؾ، وتذموا  (6)عاقبة الشيء، فيقبح: الغبُّ (: ِغبَّ أفعالكـ (5)فتذموا)
. وال تصدَّعوا: منصوب لكونو جوابًا لمنيي في قولو

 __________
. إلخ...مف تنزيمو لكبلمو ىذا: وفي نسخة أخرى( ب)في  (1)
. ووقع فيو: وما وقع فيو، وفي نسخة أخرى(: ب)في  (2)
(. ىامش في ب)ليـ، : في نسخة (3)
. الشبية(: ب)في  (4)
. فتندموا: وفي نسخة أخرى( ب)في  (5)
 .ويقبح(: ب)في  (6)
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شدة : قحـ فرسو فاقتحـ النير إذا أدخمو فيو، والفور: (وال تقتحموا ما استقبمكـ مف فور نار الفتنة)
إذا جاشت، وأراد نيييـ عف الدخوؿ في عظيـ ما  (1)فارت القدر: حرارة النار وقوتيا، مف قوليـ

. الفتف وعواقبيا الوخيمة، وأمور ىا العظيمة (2)يستقبميـ مف
وأراد  (3)((أمطو عنؾ بإذخرة)): أمطت عنو األذاء إذا أزلتو، وفي الحديث: (وأميطوا عف َسَنِنَيا)

. ىاىنا وزولوا عف جيتيا وطريقيا كيبل تقعوا فييا فتيمكوا
أي اتركوا سواء السبيؿ التي تكوف فيو وتسمؾ َسَنَنُو، واىربوا منو كيبل تقعوا : (وخموا قصد السبيؿ ليا)

. فيو
فيقع فييا فييمؾ  (4)يريد أنيا تنالو باستطالة ليبيا وقوة شررىا: (فقد لعمري ييمؾ في ليبيا المؤمف)

. مع شدة حذره منيا



 

 

. ويحذر منيا الفاسؽ والكافر فينجواف مف ليبيا، وشدة حرىا(: غير المسمـ (5)ويسمـ فييا)
 __________

. فار القدر إذا جاش(: ب)في  (1)
. إلخ...مف عظيـ الفتف وعواقبيا(: ب)في  (2)
، والحديث رواه (506القاموس المحيط ص. )الحشيش األخضر وحشيش طيب الرائحة: اإلذخر (3)

جاء في جواىر األخبار عف : ، وقاؿ المحققاف في تخريجو1/425المؤلؼ أيضًا في االنتصار
روى الدراقطني والبييقي مف طريؽ إسحاؽ األزرؽ، عف شريؾ، عف محمد بف عبد : فائدة: التمخيص

سئؿ النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ عف : الرحمف بف أبي ليمى، عف عطاء، عف ابف عباس قاؿ
: ، وقاؿ((إنما ىو بمنزلة المخاط والبصاؽ)): المني يصيب الثوب، قاؿ صمى اهلل عميو وآلو وسمـ

اى ممخصًا، والحديث بمفظ المؤلؼ ىنا رواه اإلماـ . ((إنما يكفيؾ أف تمسحو بخرقة أو إذخرة))
. 17المنصور باهلل عبد اهلل بف حمزة عميو السبلـ في الميذب ص

. شرارىا(: ب)في  (4)
 (.ىامش في ب)منيا، : في نسخة (5)
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(. 1)مع جيمكـ ونفوذ بصيرتي واتقاد قريحتي، وجمود فطنكـ: (إنما مثمي بينكـ)
. فإنو ال محالة رافع لظممتيا، مزيؿ لسوادىا(: السراج في الظممة (2)مثؿ)
. ينتفع بو مف ظبلميا مف دخؿ فييا وكاف سائرًا في طريقيا: (يستضيء بو مف ولجيا)
. فأصغوا إليو آذانكـ لتسمعوه، وأوقعوه في أذىانكـ لتعوه: (فاسمعوا أييا الناس وعوا)
يريد أف القموب إذا أقبمت آذانيا إلى المسموع، فإنو يكوف أقرب إلى : (وأحضروا آذاف قموبكـ تفيموا)

(. 3)الفيـ والوقوع في القمب
 
ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا الموت  (220)
. اتقائو وخوفو: (أوصيكـ أييا الناس بتقوى اهلل)
يشير بيذا إلى أف آالئو قدبمغت كؿ غاية في الكثرة، فالحمد ال بد : (وكثرة حمده عمى آالئو إليكـ)

. مف أف يكوف كذلؾ
. وما يتكرر مف نعمو عميكـ: (ونعمائو عميكـ)
. امتحانو واختباره لكـ: (وببلئو لديكـ)

سؤاؿ؛ اآلالء والنعـ ىي مف جممة المساّر والمبلذ العظيمة، والببلء ىو مف جممة اآلالـ والمحف 



 

 

والمصائب، فمف أيف اتصاؿ أحدىما باآلخر، حتى جاز العطؼ لو عمى ما تقدـ ذكره مف النعـ 
واآلالء؟ 

ف كاف مكروىًا لمنفوس وىي ال تريده وتكرىو فإف فيو ألطافًا عظيمة،  وجوابو؛ ىو أف الببلء وا 
. واستصبلحات بالغة، فميذا كاف داخبًل في جممة النعـ، وليذا عطفو عمييا لما بينيما مف المبلئمة

 __________
. فطنتكـ(: ب)في  (1)
. كمثؿ: في شرح النيج (2)
 .القموب: ونسخة أخرى( ب)في  (3)
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نما حذؼ مميزىا:(فكـ خصكـ بنعمة) مبالغة في اإلبياـ بحاليا، والمراد  (1)كـ ىذه ىي الخبرية، وا 
مميزىا تارة يكوف بالزماف أي كـ يومًا، وتارة بالمكاف أي كـ مرة، وتارة  (2)بيا التكثير، وتقدير

. بالمصدر أي كـ دفعة، وتنكير النعمة مبالغة في حاليا أي كـ خصكـ بنعمة وأي نعمة
التبلفي، وأراد وتبلفاكـ عف الوقوع في المعصية بما كاف مف جيتو : التدارؾ ىو: (!وتدارككـ برحمة)

. مف األلطاؼ الخفية والصوارؼ المصمحية التي ال تشعروف بيا
: فيو وجياف(: فستركـ (3)أعوزتـ)

أف يكوف اإلعواز ىو الفقر، وأراد افتقرتـ فستركـ عِف سؤاؿ الخمؽ والتكفؼ عمييـ بما : أحدىما
. أغناكـ بو مف اليسار

( 4)أعوز الرجؿ إذا ظير منو: أف يكوف مراده مف ذلؾ ىو استحقاؽ العقوبة، مف قوليـ: وثانييما
( 6)، وىذا مف تعسفات الشريؼ عمى بف ناصر، ومع ما فيو مف البعد فيو(5)موضع خمؿ لمضرب

(. 7)مخالؼ لوضع المغة، فإف اإلعواز بالمعنى الذي ذكره غير وارد
نزاؿ العقوبة، : (وتعرضتـ ألخذه فأميمكـ) التعرض ىا ىنا إنما ىو بفعؿ المعاصي لؤلخذ باالنتقاـ وا 

تنفيس الميمة، وكؿ ذلؾ مف : وقطع الدابر، كما فعؿ بمف كاف قبمكـ مف األمـ والقروف، واإلمياؿ
. جيتو عمى جية العفو والرحمة

. ال يزاؿ نصب أعينكـ، وجاريًا عمى ألسنتكـ: (وأوصيكـ بذكر الموت)
 __________

. مخبرىا(: ب)في  (1)
. ويقدر(: ب)في  (2)
. أعورتـ لو فستركـ: في شرح النيج (3)



 

 

(. ىامش في ب)فيو : في نسخة (4)
. إذا بدا منو موضع خمؿ لمضرب. أعوز الفارس-: خ-في أعبلـ الرواية  (5)
(. ب)فيو، زيادة في  (6)
أعور الفارس، : وذلؾ أف المعنى الذي ذكره الشريؼ عمي بف ناصر، ال يرد إال عمى قوليـ (7)

 .أعوز بالزاي المعجمة، فيذا ىو مراد المؤلؼ عميو السبلـ ىنا: بالراء الميممة، وليس عمى
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قبلؿ الغفمة عنو) أراد وأحذّْركـ عف إقبلؿ الغفمة عنو فإف بذكره تزكو األعماؿ الصالحة، ويقرّْب : (وا 
فما رغَّب  (1)((أكثروا مف ذكر ىاذـ المذات)): اآلجاؿ البعيدة، وتقؿ الرغبة في الدنيا، وفي الحديث

. الشرع فيو إال مف أجؿ اشتمالو عمى المصالح العظيمة الدينية
عراضيـ عف ذكره: (وكيؼ غفمتكـ) . تعجب مف غفمتيـ، وا 
أراد عمَّا ليس بغافؿ عنكـ، فإف مف شأف العقوؿ الراجحة أف كؿ مف كاف يرقب : (عمَّا ليس يغفمكـ)

. إنزاؿ المضرة بؾ؛ فإنو ال ينبغي الغفمة عنو والتحصف عنو بكؿ ممكف تجد إليو سبيبلً 
أي وكيؼ تطمعوف فيمف ال ترجوف مف جيتو إميااًل وتنفيسًا في : (وطمعكـ فيمف ليس يميمكـ)

. أعماركـ، فمثؿ ىذا يكوف طمعًا كاذبًا، ورجاًء خائباً 
سؤاؿ؛ أراه عبَّر في الغفمة بما، وعبَّر في الطمع بمف، وكبلىما في حؽ الموت، فكاف قياسو بما في 

كؿ واحد في الموضعيف، فما وجو ذلؾ؟ 
 __________

أخرجو اإلماـ األعظـ زيد بف عمي عمييما السبلـ في (( أديموا ذكر ىاذـ المذات: ))الحديث بمفظ (1)
بسنده عف عمي عميو السبلـ، وأخرجو مف حديث  (608) برقـ 258المجموع الحديثي والفقيي ص
بسنده عف عمي عميو السبلـ، والحديث بمفظ المؤلؼ  (815) رقـ578اإلماـ أبو طالب في أماليو ص

، 10/380ىنا في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ وعزاه إلى مجمع الزوائد لمييثمي
أكثروا ذكر ىادـ )) وغيرىا، وبمفظ 1/188، وكشؼ الخفاء2/101وتمخيص الحبير البف حجر

عف ابف  (11) الحديث 24-23رواه مف حديث الشريؼ السيمقي في األربعيف السيمقية ص( (المذات
 .عباس
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عمَّا ليس غافبًل عنكـ، يريد بو الموت خاصة وليذا أتى بما؛ لما كانت لمف ال : وجوابو؛ ىو أف قولو
وطمعكـ فيمف ليس يميمكـ، فإنما أتى عمى جية العمـو في حؽ العقبلء وغيرىـ، : يعمـ، وأما قولو

فميذا عبَّر عف العقبلء وعف الموت بمف عمى جية التغميب، كما كاف ذلؾ في غير موضع، فاألوؿ 
. يكوف خاصًا لمموت، والثاني يكوف عامًا لمموت وغيره مف العقبلء

واعظًا منصوب عمىالتمييز وفاعمو مضمر فيو يفسره واعظًا، والباء : (فكفى واعظًا بموتى عاينتموىـ)
، وىي المقصودة ىا ىنا أي كفى الواعظ [43:الرعد]{َكَفى ِبالمَِّو َشِييداً }مثميا في  (1)زائد: في موتى

موتى أبصرتموىـ بأعيانكـ، وأخرجتموىـ مف مساكنيـ عف تحقؽ ويقيف في ذلؾ، وليس الخبر 
. كالمعاينة في جميع األمور كميا

. وضعوا عمى مناكب الرجاؿ وأقمُّوىـ حمبلً : (حمموا إلى قبورىـ)
في موضع نصب عمى الحاؿ، والمعنى أنيـ في الحقيقة غير راكبيف؛ ألف الراكب مف : (غير راكبيف)

. شأنو اإلعزاز واالستراحة، وحاليـ ليس كذلؾ
. وضعوا في لحودىـ: (وأنزلوا فييا)
. ألف مف نزؿ بقـو توجو عمييـ إكرامو، وليس إنزاليـ كرامة ليـ بحاؿ: (غير نازليف)
يريد لكثرة نسيانيـ وعظـ إغفاليـ، كأنيـ ما عمروا شيئًا وال سكنوه : (كأنيـ لـ يكونوا لمدنيا ُعمَّاراً )

. بمنزلة مف لـ يكف فييا أبداً 
أي ولسرعة انقبلبيـ إلى اآلخرة، ودواـ لبثيـ فييا كأنيا ما زالت دارًا : (وكأف اآلخرة لـ تزؿ ليـ داراً )

. ليـ ال ينتقموف عنيا، وىذا كبلـ بالغ في حسف التشبيو، وديباجة الببلغة يموح عمى وجيو
. أراد أنيـ أقفروا مف الدنيا: (أوحشوا)
. أي يتخذونو وطنًا مف القصور والمساكف النفيسة، فصارت خالية بعدىـ َوِحَشة: (ما كانوا يوطنوف)

 __________
 .أي حرؼ زائد (1)
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. أراد وتوطنوا مف اآلخرة والقبور: (وأوطنوا)
. ما كاف وحشًا خاليًا عف األنيس والصاحب والخميؿ: (ما كانوا يوحشوف)
ما: (واشتغموا بما فارقوا) اشتغموا بالحساب  (1)إما بحساب األعماؿ والمناقشة عمَّا فعموه في الدنيا، وا 

. عمى ما خمفوه في الدنيا مف األمواؿ المجموعة مف حمّْيا وغيرحمّْيا
. أخمُّوا باألعماؿ الصالحة فكاف ذلؾ سببًا لضياعيـ في اآلخرة وأحواليا: (وأضاعوا ما إليو انتقموا)
. أراد العف جزاء األعماؿ القبيحة يمكنيـ أف يزولوا عنيا: (ال عف قبيح يستطيعوف انتقاالً )



 

 

بؿ انقضى األمر في ذلؾ فبل يستطاع الزيادة مف ىذا وال : (وال في حسٍف يستطيعوف ازدياداً )
. النقصاف مف ذاؾ

. اطمأنوا إلييا وسكنت أفئدتيـ إلى محبتيا ولذاتيا: (أنسوا بالدنيا)
. بالمكر والخديعة وسائر أنواع الغرور: (فغرتيـ)
. استمسكوا بعراىا فانقطعت في أيدييـ: (ووثقوا بيا)
ألقتيـ عمى جنوبيـ، وىذا كمو مف باب التخييؿ والتمثيؿ بحاؿ مف أوثؽ بعروة فانقطعت : (فصرعتيـ)

تمؾ العروة فصار واقعًا لجنبو وخده، وىو تخييؿ بالغ يفطف لو مف لو حظ وافر في عمـو البياف، 
. ومف ال حظ لو فيو فبل مطمع لو في فيمو

. سارعوا مسارعة أىؿ السبؽ ألقرانيـ في مضمار الحمبة: (فسابقوا رحمكـ اهلل)
َساِرُعوا ِإَلى }: يريد التي خمقت مف أجمكـ، وصارت مميدة مف أجمكـ، كما قاؿ تعالى: (إلى منازلكـ)

. يريد التي أعدَّىا لكـ، وأراد منازؿ اآلخرة [133:آؿ عمراف]{َمْغِفَرٍة ِمْف َربُّْكـْ 
نما الغرض استحقاؽ ما ىو : (الت ي أمرتـ أف تعمروىا) اهلل تعالى ىو العامر ليا والخالؽ لذواتيا، وا 

معمور باألعماؿ الصالحة، فمما كاف اهلل تعالى لـ يخمقيا إال معمورة مف أجميـ ألجؿ أعماليـ صاروا 
. كأنيـ ىـ العامروف ليا

 __________
نما، وىو تحريؼ(: ب)في  (1)  .وا 
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ْبتـُ) رغَّبيـ اهلل تعالى فييا بما دعاىـ، وبما وصؼ ليـ مف أحواليا، وبما ندب (: فييا (1)والت ي ُرغّْ
. مف فعؿ األعماؿ الصالحة التي تستحؽ ألجميا، فميذا كاف مرغبًا مف أجؿ ذلؾ

الداعي ليـ إلييا ىو اهلل، وبما جاء عمى ألسنة األنبياء في وصفيا، والترغيب في : (ودعيتـ إلييا)
. سكونيا والكوف فييا

. اطمبوا تماميا مف جية اهلل تعالى باإلمداد بالمطؼ واإلعانة(: اهلل عميكـ (2)فاستتموا نعمة)
وتكونوف مطيعيف  (4)عمى فعؿ األعماؿ الصالحة التي أمركـ بيا(: لو (3)بالصبر عمى الطاعة)

. بفعميا
جانب كذا إذا كاف بمعزؿ عف مخالطتو، وأراد وتكونوف بمعزؿ عمَّا يكوف : (والمجانبة لمعصيتو)

. معصية لو مف األفعاؿ
ما أف يكوف مراده أف : (فإف غدًا مف اليـو قريب) أراد إما أف كؿ ما ينتظر فيو قريب حصولو، وا 

. منقطع أعماركـ إنما يكوف في األزمنة المستقبمة وىي قريبة مف اليـو



 

 

يكوف يومًا، وعف قريب  (5)يريد أف الساعات ىي أجزاء اليـو وبكمالو: (ما أسرع الساعات في اليـو)
عبارة عف جزء مف أربعة وعشريف جزءًا مف الميؿ والنيار، كؿ : وقد استكممت، وىي عند المنجميف

. واحد منيما اثنا عشر ساعة
عبارة عف طموع الشمس إلى غروبيا، وىو جزء مف ثبلثيف إذا : واليـو(: في الشير (6)وأسرع اليـو)

َـّ الشير بيا . كمؿ الشير أو جزء مف تسعة وعشريف إذا نقص، وأراد وعف قريب وقد ت
 __________

. رغبتـ، بالبناء عمى المعمـو: في شرح النيج (1)
. واستتموا نعـ اهلل عميكـ: في شرح النيج (2)
. لو، سقط منو: طاعتو، وقولو ىنا: في شرح النيج (3)
. التي أمركـ اهلل بيا(: ب)في  (4)
. وبكماليا: ظ: ، بقولو(ب)ظنف فوقيا في  (5)
 .األياـ: في شرح النيج (6)
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ألف السنة عبارة عف اثني عشر شيرًا، باألشير القمرية، وعف قريب (: في السنة (1)وأسرع الشير)
. وقد تمت وتكاممت بيا

ألف العمر عبارة عنيا، ويبمغ اإلنساف استكماؿ عمره بما قدر اهلل لو : (وأسرع السنيف في العمر)
ف  منيا، وىذا منو عميو السبلـ مبالغة واستغراؽ في التعجب مف مداركة العمر، وسرعة تقضيو، وا 
كاف ىذا الحاؿ في األعمار الطويمة المنيفة عمى الغاية، فما حاؿ مف يكوف معترؾ المنايا في حقو 

(. 2)ما بيف الستيف إلى السبعيف
َـّ، اجعؿ أعمارنا متجرًا لؤلعماؿ الصالحة يا أكـر مسئوؿ . المَُّي

 
ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا اليجرة  (221)
قبؿ ىذا حقيقة اإليماف، وبيَّنا  (3)قد شرحنا مف: (فمف اإليماف ما يكوف مستقرًا ثابتًا في القموب)

المختار فيو، وأنو عبارة عف اإلقرار وعمؿ القمب والجوارح، وغرضو أنو منقسـ إلى ما يكوف راسخًا 
َوالَِّذيَف َتَبوَُّءوا الدَّاَر }: منشرحًا بو األفئدة قد خالطيا واتخذىا مببءة، كما قاؿ تعالى

. وصارت القموب ممتزجة بو، وىذا ىو اإليماف الحقيقي [9:الحشر]{َواإِليَمافَ 
 __________

. الشيور: في شرح النيج (1)



 

 

معترؾ المنايا ما : ))وقد ورد مثؿ ىذا في حديث عف النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ أنو قاؿ (2)
رواه اإلماـ الموفؽ باهلل عميو السبلـ في االعتبار وسموة العارفيف ( (بيف الستيف إلى السبعيف

. (وانظر تخريجو ىناؾ)، باب حد العمر، عف أبي ىريرة 395ص
 (.ب)مف، سقط مف  (3)
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الفؤاد، وقد يعبَّر : صدر اإلنساف معروؼ، والقمب ىو: (ومنو ما يكوف عواري بيف القموب والصدور)
، وأراد ىاىنا أف (1)أي عقؿ [37:ؽ]{ِلَمْف َكاَف َلُو َقْمبٌ }: بو عف العقؿ، وفسَّر بو الفراء قولو تعالى

مف اإليماف ما ليس راسخًا في األفئدة، وشبَّيو بالعارية مبالغة في عدـ استقراره؛ ألف العارية عمى 
. شرؼ الزواؿ، و المفارقة بالرد إلى صاحبيا

(. 2)، يشير إلى كونو مرتديًا بيما(بيف القموب والصدور): وقولو
نما مدتو منقضية زائمة تزوؿ بانقضائيا، وكؿ ما  (3)يريد أيضًا أنو: (إلى أجؿ معمـو) ال دواـ لو وا 

. ذكره مبالغة في عدـ رسوخو
ذا عزمتـ عمى التبري مف : البراءة: (فإذا كانت لكـ براءة مف أحد) مصدر برئت منو براءة، وغرضو وا 

: أحد ممف ظاىره اإلسبلـ
 __________

. 547مختار الصحاح ص (1)
(. ىامش في ب)بيـ، : في نسخة (2)
 (.ب)أنو، سقط مف  (3)
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ـْ }: فانتظروا بو الموت، ومنو قولو تعالى: (فقفوه حتى يحضره الموت) ـْ ِإنَُّي َوِقُفوُى
ويستبيف حالو بخروجو  (1)إلى أف ينقطع عمره بالموت فيناؾ يظير أمره [24:الصافات]{َمْسُئوُلوفَ 

إف مف أىؿ الجنة مف يعمؿ بعمؿ أىؿ النار حتى إذا لـ يكف بينو وبيف )): مف الدنيا، وفي الحديث
ف مف أىؿ النار مف  النار إال ذراع أوباع، ثـ يختـ لو بعمؿ أىؿ الجنة فيكوف مف أىؿ الجنة، وا 

يعمؿ بعمؿ أىؿ الجنة حتى إذا لـ يكف بينو وبيف الجنة إال ذراع أو باع، فيختـ لو بعمؿ أىؿ النار 
(. 2()(فيكوف مف أىؿ النار



 

 

 __________
. أثره(: ب)في  (1)
بسنده عف  (338) برقـ329وأخرج قريبًا منو اإلماـ أبو طالب عميو السبلـ في أماليو ص (2)

سمو اهلل السداد، فإف الرجؿ قد )): قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: عميعميو السبلـ، قاؿ
يعمؿ الدىر الطويؿ عمى الجادة مف جواد الجنة، فبينا ىو كذلؾ دؤوبًا إذ انبرت لو الجادة مف جواد 
ف الرجؿ  النار فيعمؿ عمييا ويتوجو إلييا، فبل يزاؿ دؤوبا دؤوبًا حتى يختـ لو بيا فيكوف مف أىميا، وا 

قد يعمؿ الدىر الطويؿ عمى الجادة مف جواد النار، فبينا ىو كذلؾ دؤوبًا إذ انبرت لو الجادة مف 
، وأخرجو بمفظ ((جواد الجنة فيتوجو إلييا ويعمؿ عمييا فبل يزاؿ دؤوبًا دؤوبًا عمييا حتى يختـ لو بيا

المؤلؼ ىنا مع اختبلؼ يسير أحمد بف حنبؿ في مسنده، في مسند المكثريف مف الصحابة برقـ 
مف حديث عف زيد بف وىب، عف عبد اهلل بف مسعود، والترمذي كما في  (3882)وبرقـ  (3441)

 (.177) الباب 2/326كتاب القدر، وانظر شمس األخبار  (2063)مسند أحمد بف حنبؿ برقـ 
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، ((ِمبَلُؾ العمؿ خواتمو)): بما يعمـ مف حالو ويختـ لو بو، وفي الحديث: (فعند ذلؾ يقع حد البراءة)
عامؿ حتى تدروا ِبما يختـ  (1)ال تعجبوا لعمؿ)): فيتحقؽ األمر ىناؾ َوُيْسَتْيَقف، وفي الحديث

(. 2()(لو
: فيو وجياف: (واليجرة قائمة عمى حدىا األوؿ)

أف يريد أف مف كاف في دارالكفر والشرؾ فبل يحؿ لو المقاـ فييا سنة كاممة، كما أشار إليو : أحدىما
(((. 4)أنا بريء ممف أقاـ في دار الشرؾ سنة: ))بقولو (3) [عميو السبلـ]الرسوؿ 
أف يكوف غرضو أف المسمـ إذا كاف في دار الشرؾ وال يمكنو إظيار اإلسبلـ، فإف اليجرة : وثانييما

واجبة عميو دفعًا لما يمحقو مف الضرر في نفسو، والنقص في حالو بالتباسو بأىؿ الشرؾ، والكوف مف 
جممتيـ، وقد شرفو اهلل باإلسبلـ، ورفع قدره بالتمبس بو، فبل يحؿ لو المقاـ والحاؿ ىذه، فيذا كاف 

. ، يشير بو إلى ما ذكرناه(قائمة عمى حدىا األوؿ): حاؿ اليجرة في أياـ الرسوؿ، فميذا قاؿ
أي ما كاف لو في خمقيـ مف غرض وال ِإْرٍب يرجع إلى (: (5)ما كاف هلل في أىؿ األرض حاجة)

كماؿ النعمة عمييـ . نفسو، فإنما خمقيـ لداعي اإلحساف إلييـ وا 
 __________

. بعمؿ(: ب)في  (1)
أورده في موسوعة أطراؼ الحديث (( ال تعجبوا بعمؿ أحد حتى تنظروا بما يختـ لو: ))ورد بمفظ (2)

(. 1334) وعزاه إلى السمسمة الصحيحة لؤللباني رقـ7/156النبوي الشريؼ 



 

 

(. أ)سقط مف  (3)
سنة كاممة، والحديث أورده العبلمة أحمد بف يوسؼ زبارة في أنوار التماـ في تتمة (: ب)في  (4)

. ، وعزاه إلى البحر الزخار في فضؿ اليجرة5/485االعتصاـ 
 .مف حاجة: ونسخة أخرى( ب)في  (5)
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أراد إما ممف كاف خامؿ الذكرفييا أو جميؿ الذكر، أو يريد مف كاف : (مف مستسر األمة ومعمنيا)
. مسرًا ألعمالو أو مظيرىا، وغرضو أنيـ مع اختبلؼ أحواليـ ىذه فإنو ال غرض لو في خمقيـ أصبلً 

إلى آخره كبلـ منافر لما قبمو غير مبلئـ لو، فما وجو  (...ما كاف هلل في أىؿ األرض): سؤاؿ؛ قولو
توسطو ىا ىنا مع عدـ تعمقو بما قبمو وما بعده؟ 

وجوابو؛ ىو أف ما ذكره ىا ىنا مف باب االستطراد، ولو موقع في الببلغة، وىو أف يأتي بكبلـ 
يراد كبلـ يكوف فيو داللة عمى تعمقو  ُيَوسُّْطو بيف كبلميف، ال تعمؽ لو باألوؿ وال باآلخر، وا 

. فيو ضرب مف التعسؼ فبل حاجة بنا إليو (1)باألوؿ
يريد أف اليجرة ال تجب وال تكوف : (اليقع اسـ اليجرة عمى أحد إال بمعرفة الحجة في األرض)

الرسوؿ عميو السبلـ، وعمـ المعجزات الظاىرة عميو،  (2)متوجية عمى أحد إال عمى مف بمغتو دعوة
. وكيفية داللتيا عمى صدقو، فعند ىذا يكوف مدركًا لمعرفة الحجة عميو في األرض

أراد فمف عرؼ ذلؾ وقطع بو وجبت عميو اليجرة مف دارالكفر : (فمف عرفيا وأقرَّ بيا فيو مياجر)
. إلى دار اإلسبلـ لمتفقُّو في الديف، وتعميـ ما كمَّفو اهلل تعالى، وتعبَّده بو مف سائر التكاليؼ والعبادات

أراد واليصدؽ اسـ االستضعاؼ عمى مف سمع : (وال يقع اسـ االستضعاؼ عمى مف بمغتو الحجة)
الدعوة وكاف متمكنًا مف إعزاز نفسو ودينو مف القعود مع أىؿ الشرؾ، فإذا بمغتو الحجة مف جية 

: الرسولعميو السبلـ
 __________

. فاألوؿ(: ب)في  (1)
 .دعوة اإلسبلـ الرسوؿ عميو السبلـ(: ب)في  (2)
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